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أبو الحسيف يحيى بف حمزة بف عمي الحسيني 
تحقيؽ 

خالد قاسـ محمد المتوكؿ 
 

تصدير 
. ىو سؤاؿ االنتساب" نيج الببلغة"لعؿ التساؤؿ األوؿ الذي يبرز إلى أذىاف كثير ممف يطمع عمى 

ىؿ ىذا الكتاب حقًا يجمع بعضًا مما قالو وكتبو اإلماـ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ؟ أـ أف 
الشريؼ الرضي رحمو اهلل قاـ بتأليفو كمو ، أو أجزاء منو ثـ قاـ بنسبتو لئلماـ ؟ 

تسعى جميعًا، عمى " معتزلية"و" شيعية"و" سنية"تعدد اإلجابات إزاء ىذا التساؤؿ المشروع بيف 
ىو لعمي بف أبي طالب " نيج الببلغة"اختبلؼ أساليبيا، وتبايف منطمقاتيا، إلى إثبات أف مضموف 

وبيف التساؤؿ واإلجابة تختفي قضية في غاية األىمية 
، ومنذ أمد بعيد وىي . ىذا السؤاؿ يخفي واقعًا مؤلمًا نعيشو، يتعمؽ بطبيعة تفكير المسمميف اليـو

فبل ييـ ما يقاؿ، بقدر . النظر إلى العمـو أواًل مف خبلؿ النظر إلى مصدرىا، وليس إلى مضمونيا
والسبب يعود إلى عنصر آخر يتعمؽ بدور العقؿ المسمـ في معرفة وتقييـ القضايا الدينية . مف قاؿ

فبقدر ما يغيب العقؿ عف ىذه الساحة، بقدر ما يكوف أي موضوع ذا صبغة . عمى وجو الخصوص
وال شؾ في أف ما ينسب لئلماـ عمي لو صبغتو الدينية . دينية معتمدًا عمى القائؿ، وليس عمى القوؿ

المتفردة، إف مضمونًا، لكثرة ما فيو مف قضايا تعالج مفردات دينية متنوعة، أو انتسابًا مف حيث مقاـ 
. اإلماـ عمي الديني كصحابي جميؿ لدى بعض المسمميف، أو كوصي لدى بعض آخر

ىذه النظرة ستجعؿ االستفادة مف نيج الببلغة متوقفة بدرجة كبيرة عمى إثبات نسبة الكتاب إلى 
 .اإلماـ عمي
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وواقع الحاؿ، أف خطب وكممات نيج الببلغة، ال يمكف أف تثبت كميا كممة كممة إلى اإلماـ عمي 
وغاية ما يمكف أف نعممو ىو أف نثبت . باستعماؿ المناىج الصارمة لممحدثيف باختبلؼ طوائفيـ

االنتساب اإلجمالي لمنيج إلى اإلماـ عمي، بحيث نقوؿ إف مجموع الكتاب لو نسبة إلى اإلماـ، وأما 
وعميو، فإف ىذا المنيج سيحرمنا كثيرًا مف االستفادة مف . بعض مفرداتو فقد تصح عنو، وقد ال تصح

. ىذا السفر العظيـ
وأما إذا انطمقنا مف حيث أف الكبلـ يستمد صحتو وصوابيتو مف ذاتو أواًل بذاتو، مف خبلؿ العقؿ، 

حينيا، سننظر إلى . وليس مف خبلؿ قائمو، فإف نظرتنا إلى نيج الببلغة واستفادتنا منو ستختمؼ
مضاميف قد نختمؼ معيا، كما قد . النيج مف حيث مضامينو التي تفتح لنا آفاقًا لمتأمؿ والتفكير

. نوافقيا، ولكنيا في نياية األمر تثير عقولنا الستكشاؼ أبواٍب لـ نكف عمى اطبلع عمييا
إف نيج الببلغة مف حيث مضمونو بحر متبلطـ مف المعاني الروحية، والصراعات السياسية، والحكـ 
التأممية، والنظرات الفمسفية، والمشاىدات العممية، يخوضو المرء فيجد نفسو ينتقؿ مف موج إلى موج، 

 .كؿ ذلؾ مف خبلؿ أسموب أدبي في غاية الرقي 
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إف ىذا السفر النفيس، يجسد شخصية الفيمسوؼ المتأمؿ لما وراء الطبيعة، مف خبلؿ الكممات التي 
كما نجد فيو شخصية الفارس مف خبلؿ الخطب الحماسية . قيمت في اهلل تعالى، وفي أصؿ الكوف

وتمتفت ىناؾ فتجد فيو شخصية الحكيـ الذي . التي تدفع أجبف الناس إلى خوض ساحات الوغى
اختبر الحياة قرونًا مف الزماف، فجاءت منو الكممات التي تدلنا عمى طريقة الحياة بشكؿ منساب ال 

كما تجد فيو شخصية المنظر السياسي مف خبلؿ الكممات التي أرشد . تكمؼ فيو، وبعمؽ ال نظير لو
كما تجد العارؼ باهلل الذي ال يرى لوجوده، بؿ ووجود كؿ ما حولو إال . بيا عمالو إلى طرائؼ الحكـ

كما تجد الخاشع هلل، الذي ال ىـ لو إال بأف يمتئـ وجوده مع إرادة اهلل جؿ . تجميًا لعظمة اهلل ولقدرتو
وتجد . وتجد أيضًا شخص المراقب الذي ينظر إلى ما حولو مف الخمؽ، فيصفو. جبللو وعز سمطانو

السياسي الذي يحاوؿ أف يوازف بيف مجموعة كبيرة مف المتناقضات التي اتسـ بيا عصره، ولكف مف 
ثـ تجد أف كؿ تمؾ السمات تتداخؿ معًا . خبلؿ وسائؿ وطرائؽ ال تبعده عف أصؿ مراده، وأىـ غاياتو

. بحيث تخرج بكثير منيا مف خبلؿ خطبة واحدة أحياناً 
وفي كؿ ذلؾ تجد وحدة ووحشة لرجؿ لـ يكف مف حولو قادرًا عمى استيعاب مراده، وال عمى الوصوؿ 



 

 

ولذلؾ تجد في خطابو لمف حولو، نفثة الحسرة، حسرة مف يرى اآلفاؽ كميا، ولكف بغير . إلى مقامو
لقد كاف يريد أف يسبح بيـ في ممكوت اهلل، وأف يرتفع بيـ إلى . أف يقدر عمى أف ينقؿ الناس إلييا

مقامات الكرامة والعزة، ولكف أرادوا االستكانة، وطمبوا الدعة، فكانت عمييـ الذلة في الدنيا والسخط 
 .في اآلخرة
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ال شؾ، أف عظمة الكتاب، التي تكشؼ عف عظمة قائميا، تثير فينا الفضوؿ نحو معرفة ىذه 
ومف ىذا المنطمؽ فحسب، قد ... الشخصية التي جمعت في آف واحد جممة مف السمات المتضادة

ىذه الشخصية التي يقؼ المرء . ولكف ليس مف منطمؽ االستفادة منو.. نسعى لتحقيؽ نسبة الكتاب
شخصية مف تمؾ التي تقؼ بيف ... أماميا حائرًا، شخصية ال تنتمي إلى زمف مف عرفناىـ مف البشر

... مميارات الخمؽ ممف مضى، وممف سيأتي
وكأي عظيـ، فإف نيج الببلغة بما فيو مف معاف وآفاؽ، كاف بحاجة إلى دراسة، إلى تأمؿ، إلى قراءة 
نما قراءة مستميمة، ومقارنة، ومتعمقة، بحيث ال تأخذ ما في النص أخذًا عجبًل ،  ال تكوف عابرة، وا 

نما تنظر فيو وتضعو في سياؽ الوقائع والمعاني  .... وا 
وقد تحصؿ ليذا الكتاب مف الشروح والتعميقات والحواشي ما جعمو نصًا متفردًا استطاع استيعاب 

الكثير مف المدارس والتيارات والفيـو التي أخذت تجوؿ وتصوؿ بحثًا عف دقائؽ معانيو وفرائد 
. مبانيو

. ومف تمؾ المحاوالت الرائعة ىذا الكتاب الذي بيف يديؾ
فقد . ومؤلفو مف تمؾ الشخصيات التي اتسمت بكثير مف السمات التي كانت لئلماـ عمي عميو السبلـ

جمع بيف الشجاعة واإلقداـ وأخبلؽ الفارس الذي ال يداىف الظممة مع ورع شديد وعبادة وولو وخشوع 
مع صدؽ نفس وديانة متينة فكانت قراءتو لمنيج قراءة مف عاش جزءًا كبيرًا مف تجربة صاحب النيج 

بحيث سرت روحو في سموكو وتجسدت صفاتو في حياتو حتى بات مثااًل يحتذي طيب األصؿ 
. وفرعًا يتدلى مف سموؽ تمؾ الشجرة المباركة

وال شؾ أف خير مف يقرأ تجربة ما ىو مف يعيش تمؾ التجربة بذاتو ويجسدىا بسموكو العممي بيف 
 .الناس 
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ياه، ... فمنقرأ الشرح مع المؤلؼ بعقمية المتأمؿ والُمسائؿ والمحاور  ولنتأمؿ في النيج معًا نحف وا 
... بحيث نقرأه مف خبلؿ عقمو وعقولنا، لتثمر بذلؾ القراءة ، وتتعمؽ المطالعة

وكؿ أممنا أف تستمر آثاره، وأف تتوسع آفاقو ... لقد ترؾ النيج بصمات كبيرة عمى أجياؿ متتابعة 
الرحبة بحيث ال يكوف لمصراعات الضيقة دور في صرؼ الناس عنو ، وفي حرمانيـ مف االستفادة 

. منو
والشكر موصوؿ لممحقؽ الذي لـ يتواَف جيدًا في تحقيؽ النص وتتبع موارده وتخريج نصوصو 

. وشواىده مما أضفى حمة بيية عمى العمؿ فجزاه اهلل خيرًا وبارؾ في وقتو وعممو
الثقافية  (ع)مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي 

 
 المقدمة

الحمد هلل رب العالميف، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو، وأشيد أف ال إلو إال اهلل الممؾ الحؽ العدؿ 
المبيف، وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو ونبيو، صموات اهلل وسبلمو عميو وعمى آلو األطيار الذيف 

. أذىب اهلل عنيـ الرجس وطيرىـ تطييرًا، وعمى أصحابو المنتجبيف األخيار
 ..وبعد 
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إف الحديث عف فضائؿ ومناقب وخصائص اإلماـ عمي بف أبي طالبعميو السبلـ يطوؿ ويطوؿ جدًا، 
حصاؤه في مثؿ ىذه  إذ أنيا جمة كثيرة وشييرة، وليس في وسع الباحث أو الكاتب ضبط ذلؾ وا 

الُعجالة، إذ أنو يحتاج في رقمو إلى مجمدات كبار، وتمؾ المناقب والفضائؿ قد اشتيرت بيف الخاص 
والعاـ عند جميع المسمميف ومنذ العيد النبوي وبزوغ فجر الدعوة، عمى صاحبيا وآلو أفضؿ 

الصموات والتسميـ، فظيرت عمى اآلفاؽ، وطارت كؿ مطار، وطفحت بذكرىا المئات مف المؤلفات 
والمصنفات، وتداوليا الناس جيبًل فجيؿ، وخمفًا عف سمؼ، بيف أوساط جميع المذاىب اإلسبلمية، 

وحسبؾ معرفة أنؾ ال تجد مذىبًا مف مذاىب المسمميف، إال وقد ظير مف بيف أبناءه مف ألَّؼ 
. وصّنؼ في ذلؾ الباب، فعمرت المكتبة اإلسبلمية بالمئات مف المصنفات الحافمة

القوؿ في نسب أمير : ، تحت عنواف17-1/16(شرح نيج الببلغة)قاؿ ابف أبي الحديد في كتابو 
فأما فضائمو عميو السبلـ؛ فإنيا ): المؤمنيف عمي عميو السبلـ، وذكر لمع يسيرة مف فضائمو ما لفظو

قد بمغت مف العظـ والجبللة، واالنتشار واالشتيار مبمغًا يسمج معو التعرض لذكرىا، والتصدي 
رأيتني : لتفصيميا، فصارت كما قاؿ أبو العيناء لعبد اهلل بف يحيى بف خاقاف وزير المتوكؿ والمعتمد

فيما أتعاطى مف وصؼ فضمؾ، كالمخبر عف ضوء النيار الباىر والقمر الزاىر، الذي ال يخفى 



 

 

عمى الناظر، فأيقنت أني حيث انتيى بي القوؿ منسوب إلى العجز، مقصر عف الغاية، فانصرفت 
 .عف الثناء عميؾ إلى الدعاء لؾ، ووكمت اإلخبار عنؾ إلى عمـ الناس بؾ
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وما أقوؿ في رجؿ أقّر لو أعداؤه وخصومو بالفضؿ، ولـ يمكنيـ جحد مناقبو، وال كتماف : قاؿ
فضائمو، فقد عممت أنو استولى بنو أمية عمى سمطاف اإلسبلـ في شرؽ األرض وغربيا، واجتيدوا 

بكؿ حيمة في إطفاء نوره، والتحريض عميو، ووضع المعايب والمثالب لو، ولعنوه عمى جميع المنابر، 
وتوّعدوا مادحيو، بؿ حبسوىـ وقتموىـ، ومنعوا مف رواية حديث يتضمف لو فضيمة، أو يرفع لو ذكرًا، 
وحتى حظروا أف يسّمى أحد باسمو، فما زاده ذلؾ إال رفعة وسموًا، وكاف كالمسؾ كمما ُسِتَر انتشر 

ـَ َتَضوَّع نشُره، وكالشمس ال تستر بالرَّاح، وكضوء النيار إف حجبت عنو عيف  َعْرُفو، وكمما ُكِت
. واحدة، أدركتو عيوف كثيرة

وما أقوؿ في رجؿ تعزى إليو كؿ فضيمة وتنتيي إليو كؿ فرقة، وتتجاذبو كؿ طائفة، فيو رئيس 
الفضائؿ وينبوعيا، وأبو ُعْذِرىا، وسابؽ مضمارىا، ومجمي حمبتيا، كؿ مف بزغ فييا بعده فمنو أخذ، 

. انتيى ما نقمتو مف ابف أبي الحديد رحمو اهلل. (ولو اقتفى، وعمى مثالو احتذى
إف قممي ولساني لعاجزاف ومقصراف عف إيفاء اإلماـ عمي عميو السبلـ : وغاية ما يمكف أف أقولو ىنا

حقو، ولو بضرب مف االختصار واإليجاز، لكنني أقتطؼ نبذة يسيرة مف فضائميعميو السبلـ صاغيا 
قمـ العبلمة المجتيد محمد بف إسماعيؿ األمير رحمو اهلل في كتابو الروضة الندية في شرح التحفة 

: ، حيث قاؿ ما لفظو410-392العموية ص
ثانيًا في كؿ ذكٍر وَصِفيَّا .... وكفاه كونو لممصطفى 

أي كفاه شرفًا وفخرًا أنو يذكر ثانيًا وتاليًا لذكره صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وأنو صفي : (وكفاه): قولو
 .ومختار هلل تعالى ولرسولو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ِلَما تقدـ مف إكرامو
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والبيت يشير إلى ما خصَّ اهلل الوصي عميو السبلـ مف إبقاء ذكره الشريؼ عمى ألسنة العالـ مف 
صبي ومكمؼ وحر وعبد ذكر وأنثى، فإنيـ إذا ذكروا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ذكروه 

ـُ والعامي : وىذا مف إكراـ اهلل تعالى لو فإنو ينشأ الصبي فييتؼ. بذكره يا محمد، يا عمي، والعاِل
َواْجَعْؿ ِلي ِلَساَف ِصْدٍؽ ِفي }: وغيرىما، وىذا مف رفع الذكر الذي طمبو خميؿ اهلل، في قولو



 

 

: ، وىو الذي امتف اهلل بو عمى رسولو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ في قولو[84:الشعراء]{اآلِخِريفَ 
أنو أوؿ مف ( وكفاه شرفاً )أنو أوؿ السابقيف إلى اإلسبلـ، ( وكفاه شرفاً )، [4:الشرح]{َوَرَفْعَنا َلَؾ ِذْكَرؾَ }

أنو الذي فداه بنفسو ليمة مكر  (وكفاه شرفاً )صمى، وأنو الذي رقى جنب أبي القاسـ لكسر األصناـ، 
أنو مف رسوؿ  (وكفاه شرفاً )أنو الذي أّدى عنو األمانات إلى أىميا،  (وكفاه شرفاً )الذيف مكروا بو، 

أنو مف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو  (وكفاه شرفاً )اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بمنزلة الرأس مف البدف، 
أنو الذي  (وكفاه شرفاً )أنو َسمَّمت عميو األمبلؾ يـو بدر،  (وكفاه شرفاً )وآلو وسمـ ورسوؿ اهلل منو، 

أنو فاتح  (وكفاه شرفاً )أنو قاتؿ عمرو بف ود،  (وكفاه شرفاً )قّطر أبطاؿ المشركيف في كؿ معركة، 
أف اهلل تعالى زّوجو البتوؿ عمييا  (وكفاه شرفاً )أنو ُمبمٌّْغ براءة إلى المشركيف،  (وكفاه شرفاً )خيبر، 
أنو خميفتو يـو  (وكفاه شرفاً )أف أوالده لمرسولصمى اهلل عميو وآلو وسمـ أوالد،  (وكفاه شرفاً )السبلـ، 

أنو أحب الخمؽ إلى اهلل  (وكفاه شرفاً )غزوة تبوؾ، وأنو منو بمنزلة ىاروف مف موسى إال في النبوة، 
أنو أحب الخمؽ إلى رسوؿ الميصمى اهلل عميو  (وكفاه شرفاً )بعد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، 

ال سيؼ إال )): أنو نودي مف السماء (وكفاه شرفاً )أف اهلل باىى بو مبلئكتو،  (وكفاه شرفاً )وآلو وسمـ، 
 (وكفاه شرفاً )أنو قسيـ النار والجنة، ( وكفاه شرفاً )، ((ذو الفقار، وال فتى إال عمي
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وكفاه )أف مف آذاه فقد آذى رسوؿ اهلل،  (وكفاه شرفاً )أنو أخو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، 
أنو ال ُيْبِغُضُو إال منافؽ وأنو ال يحبُّو إال مؤمف، ( وكفاه شرفاً )أف النظر إلى وجيو عبادة،  (شرفاً 

أنو ولي كؿ مؤمف ومؤمنة،  (وكفاه شرفاً )أف فيو مثبًل مف عيسى بف مريـ عميو السبلـ،  (وكفاه شرفاً )
وكفاه )أنو يحشر راكبًا،  (وكفاه شرفاً )أنو سيد المسمميف،  (وكفاه شرفاً )أنو سيد العرب،  (وكفاه شرفاً )

وكفاه )أنو يسقي مف حوض رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ المؤمنيف ويذود المنافقيف،  (شرفاً 
أنو يكسى حمة خضراء مف حمؿ الجنة، ( وكفاه شرفاً )أنو ال يجوز أحد الصراط إال بجواز منو،  (شرفاً 

، : أنو ينادي مناد مف تحت العرش (وكفاه شرفاً ) أنو مع رسوؿ اهلل  (وكفاه شرفاً )نعـ األخ أخوؾ عميّّ
أنو حامؿ لواء  (وكفاه شرفاً )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ في قصره ومع ابنتو سيدة نساء العالميف، 

ما ىذا إال : أنو يقوؿ أىؿ المحشر حيف يرونو (وكفاه شرفاً )الحمد آدـ َوَمْف ولده يمشوف في ظمو، 
ليس ىذا ممؾ مقرب، وال نبي مرسؿ، ولكنو عمي بف أبي : ممؾ مقرب أو نبي مرسؿ، فينادي منادٍ 

أنو مكتوب اسمو مع اسـ رسوؿ اهلل  (وكفاه شرفاً )طالب أخو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، 
أنو يقبض روحو كما يقبض  (وكفاه شرفاً )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، محمد رسوؿ اهلل أيدتو بعمي، 

: أنيا تشتاؽ الجنة إليو كما في حديث أنس (وكفاه شرفاً )روح رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، 
أنو باب مدينة عمميصمى اهلل  (وكفاه شرفاً )، ((عمي، وعمار، وسمماف: تشتاؽ الجنة إلى ثبلثة))



 

 

أنو لـ يرمد بعد الدعوة  (وكفاه شرفاً )أنيا ُسدَّت األبواب إال بابو،  (وكفاه شرفاً )عميو وآلو وسمـ، 
أف قصره  (وكفاه شرفاً )أنو أوؿ مف يقرع باب الجنة،  (وكفاه شرفاً )النبوية، وال أصابو حرّّ وال برد، 

نزوؿ آية الوالية فيو،  (وكفاه شرفاً )في الجنة بيف قصري خميؿ الرحمف وسيد ولد آدـ عميو السبلـ، 
 أف اهلل (وكفاه شرفاً )

(1/9 )

 

وكفاه )أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ انتجاه،  (وكفاه شرفاً )سماه مؤمنًا في عشر آيات، 
أنو رأس أىؿ بدر، ( وكفاه شرفاً )بيعة الرضواف، ( وكفاه شرفاً )أكمو مف الطائر مع رسوؿ اهلل،  (شرفاً 

وكفاه )أنو أعمـ أمتو،  (وكفاه شرفاً )أنو وزيره،  (وكفاه شرفاً )أنو وصي رسوؿ اهلل،  (وكفاه شرفاً )
وكفاه )أنو يقاتؿ عمى تأويؿ القرآف كما قاتؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ عمى تنزيمو،  (شرفاً 
أنو حامؿ لوائو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ( وكفاه شرفاً )أنو قاتؿ الناكثيف والقاسطيف والمارقيف،  (شرفاً 

وكفاه )أنو الذي غسَّؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ وتولى دفنو،  (وكفاه شرفاً )في كؿ معركة، 
. ما فاز بو مف الشيادة والزلفى( وكفاه شرفاً )ما أعطاه اهلل تعالى مف الزىادة والعبادة والبسالة،  (شرفاً 

 شيبا بماٍء فعادا بعُد أبواال.... ىذي المفاخر ال قعباف مف لبف 
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شيادة  (وكفاه شرفاً )شيادة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بأنو يحب اهلل ورسولو،  (وكفاه شرفاً )
تيدده صمى اهلل عميو وآلو وسمـ  (وكفاه شرفاً )الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بأنو كّرار غير فّرار، 

شيادة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ لو بأف اهلل امتحف  (وكفاه شرفاً )لقريش بأنو يبعثو عمييـ، 
أف اهلل سماه ورسولو صمى اهلل عميو وآلو  (وكفاه شرفاً )قمبو لمتقوى، وكفاه شرفًا أنو مف أىؿ الكساء، 

أنو ثاف لرسولو في كتابة اسمو في  (وكفاه شرفاً )وسمـ نفس رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، 
أنو ثاٍف لرسوؿ اهلل في سؤالو مف اهلل كمما سألو لنفسو، واستعاذتو لو مف  (وكفاه شرفاً )ساؽ العرش، 

قمت لعمي بف : كؿ ما استعاذ منو لنفسو، كما أخرجو اإلماـ المحاممي، عف عبيد اهلل بف الحارث، قاؿ
نعـ، بينا أنا نائـ عنده وىو يصمي، فمما فرغ : أخبرني بأفضؿ منزلتؾ مف رسوؿ اهلل؟ قاؿ: أبي طالب

يا عمي، ما سألت اهلل عزَّ وجّؿ شيئًا إال سألت لؾ مثمو، وال استعذت باهلل مف )): مف صبلتو، قاؿ
أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أدخمو في ثوبو ( وكفاه شرفاً )، ((شيء إال استعذت لؾ مثمو

أنو أكثر األمة  (وكفاه شرفاً )أنو أعمـ الناس بالسنة،  (وكفاه شرفاً )يـو توفي واحتضنو إلى أف ُقِبَض، 



 

 

 (وكفاه شرفاً )عميو، - لما سئموا-أف الصحابة أحالت السؤاالت  (وكفاه شرفاً )عممًا وأعظميـ حممًا، 
دعاء النبيصمى اهلل عميو  (وكفاه شرفاً )سموني قبؿ فقدي غيره، : أنو لـ يكف في الصحابة مف يقوؿ

قوؿ الرسوؿ صمى اهلل  (وكفاه شرفاً )وآلو وسمـ حيف واله القضاء بأف ُيثبَّْت اهلل لسانو وييدي قمبو، 
أف رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ قرر قضاؤه  (وكفاه شرفاً )عميو وآلو وسمـ أنو أقضى أمتو، 

أنو مف سادات  (وكفاه شرفاً )، ((الحمد هلل الذي جعؿ فينا أىؿ البيت الحكمة)): وأعجب بو، وقاؿ
قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو : أىؿ الجنة، كما أخرجو ابف السري عف أنس رضي اهلل عنو، قاؿ

 أنا، وحمزة، وعمي، وجعفر، والحسف،: نحف بنو عبد المطمب سادات أىؿ الجنة)): وسمـ
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(. (والحسيف، والميدي
لعنة النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ مف أبغضو، كما أخرجو أبو سعيد في شرؼ  (وكفاه شرفاً )

صعد النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ المنبر، فذكر قواًل كثيرًا، ثـ : النبوة، عف أنس بف مالؾ، قاؿ
ىا أنا ذا يا رسوؿ اهلل، فضّمو إلى صدره وقّبمو : أيف عمي بف أبي طالب؟ فوثب إليو، فقاؿ)): قاؿ

معاشر المسمميف، ىذا أخي وابف عمي، وختني، ىذا لحمي ودمي )): بيف عينيو، وقاؿ بأعمى صوتو
وشعري، ىذا أبو السبطيف الحسف والحسيف سيدا شباب أىؿ الجنة، ىذا مفرّْج الكرب عني، ىذا أسد 
اهلل وسيفو في أرضو عمى أعدائو، عمى مبغضو لعنة اهلل ولعنة البلعنيف، واهلل منو بريء وأنا منو 

اجمس يا : بريء، فمف أحب أف يبرأ مف اهلل ومني فميبرأ مف عمي، وليبّمغ الشاىد الغائب، ثـ قاؿ
(. (عمي، قد عرؼ اهلل لؾ ذلؾ

اشتياؽ أىؿ السماوات واألنبياء في الجنة إلى عميعميو السبلـ، كما أخرجو المبل في  (وكفاه شرفاً )
ما مررت )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: سيرتو عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ

بسماء إال وأىميا مشتاقوف إلى عمي بف أبي طالب، وما في الجنة نبيء إال وىو مشتاؽ إلى عمي بف 
أف اهلل تعالى باىى بو حممة العرش، كما أخرجو أبو القاسـ في فضائؿ ( وكفاه شرفاً )، ((أبي طالب

إف رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ صؼَّ : العباس، عف ابف عباس رضي اهلل عنيما، قاؿ
إف اهلل عزَّ وجّؿ باىى بالمياجريف : ىبط عمّي جبريمعميو السبلـ، وقاؿ)): المياجريف واألنصار، وقاؿ

، فيذه واهلل ىي ((واألنصار أىؿ السماوات العبل، وباىى بي وبؾ يا عمي وبؾ يا عباس حممة العرش
. الرتب التي ال يبمغيا أحد مف العجـ وال العرب

 رتٌب ترجع األمانيُّ حسرى دونيا ما وراءىفَّ وراءُ 
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قاؿ : أنو يخصـ الناس بسبع، كما أخرجو أبو نعيـ في الحمية، مف حديث معاذ، قاؿ (وكفاه شرفاً )
تخصـ الناس بسبع ال يحاجَّؾ أحد مف )): رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ لعمي عميو السبلـ

أنت أوليـ إيمانًا باهلل، وأوفاىـ بعيد اهلل، وأقوميـ بأمر اهلل، وأقسميـ بالسوّية، وأعدليـ في : قريش
(. (الرعية، وأبصرىـ بالقضية، وأعظميـ عند اهلل مزية

أنو ثاني رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ في انشقاؽ األرض عنو، وفي وقوفو عند  (وكفاه شرفاً )
أبو طالب عبد اهلل بف محمد بف  (ثنا): كفة الميزاف، كما أخرجو السيوطي في جامعو، قاؿ شاذاف

، أبو جعفر بف [عبد اهلل بف محمد بف غياث الخراساني]أبو القاسـ  (ثنا)عبد اهلل الكاتب بعكبرا، 
، حدثني أبي "عمي بف موسى الرضا  (ثنا)أحمد بف عامر بف سميـ الطائي  (ثنا)غياث الخراساني، 

موسى، حدثني أبي جعفر، حدثني أبي محمد، حدثني أبي عمي، حدثني أبي الحسيف، حدثني أبي 
يا عمي، إني سألت ربي عزَّ )): قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: ، قاؿ"عمي بف أبي طالب

فإني سألت ربي أف تنشؽ عني األرض وأنفض : أما ألولى: وجّؿ فيؾ خمس خصاؿ فأعطاني
فسألتو أف يوقفني عند كفة الميزاف وأنت معي : التراب عف رأسي وأنت معي فأعطاني، وأما الثانية

فسألتو أف يجعمؾ حامؿ لوائي وىو لواء اهلل األكبر تحتو المفمحوف والفائزوف : فأعطاني، وأما الثالثة
: فسألت ربي أف تسقي أمتي مف حوضي فأعطاني، وأما الخامسة: بالجنة فأعطاني، وأما الرابعة

 (.(فسألت ربي أف يجعمؾ قائد أمتي إلى الجنة فأعطاني، فالحمد هلل الذي َمفَّ عميَّ بذلؾ
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أنو ثاٍف لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ في أشرؼ الذكر وأعبله وأطيبو، وأدومو  (وكفاه شرفاً )
وأبقاه، وذلؾ في صبلتو ومبلئكتو والخبلئؽ عميو صمى اهلل عميو وعمى اآلؿ؛ وأمير المؤمنيف عميو 
السبلـ رأس اآلؿ، وقد عّمميـ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ كيفية الصبلة، كما أخرج اإلماـ الحافظ أبو 

عّدىف في يدي أبو بكر بف أبي حاـز : عبد اهلل الحاكـ المعروؼ بابف البيع في كتابو عمـو الحديث
عدَّىف في : عدَّىف في يدي عمي بف أحمد بف الحسيف العجمي، قاؿ: بف داـر الحافظ بالكوفة، وقاؿ

: عدَّىف في يدي يحيى بف المساور الحناط، وقاؿ لي: يدي حرب بف الحسف الطحاف، وقاؿ لي
عدَّىف في : عدَّىف في يدي زيد بف عمي بف الحسيف، وقاؿ: عدَّىف في يدي عمرو بف خالد، وقاؿ

عدَّىف في يدي عمي : عدَّىف في يدي أبي الحسيف بف عمي، وقاؿ: يدي أبي عمي بف الحسيف، وقاؿ
: عدَّىف في يدي رسوؿ اهلل، وقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: بف أبي طالب، وقاؿ

: ىكذا نزلت بيّف مف عند ربّْ العزة: عدَّىف في يدي جبريؿ، وقاؿ جبريؿ))



 

 

الميـ، صؿّْ عمى محمد وعمى آؿ محمد كما صميت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيد، 
الميـ، بارؾ عمى محمد وعمى آؿ محمد كما باركت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيد، 
الميـ وترحـ عمى محمد وعمى آؿ محمد كما ترحمت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيد، 
الميـ وتحنف عمى محمد وعمى آؿ محمد كما تحننت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيد، 

 (.(الميـ وسمـ عمى محمد وعمى آؿ محمد كما سممت عمى إبراىيـ وعمى إبراىيـ إنؾ حميد مجيد
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 مع كبلـ اإلماـ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ
مف الخصائص التي تميز بيا أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ القدرة الفائقة عمى نظـ خطبو 

نشائي جذاب وبمفظ فصيح وقوي سريع التأثير في  ومواعظو وكتبو ورسائمو وحكمو بأسموب ببلغي وا 
النفوس ال يرقى إليو أحد، فتعمـ الناس منو عمـو الببلغة، قاؿ ابف أبي الحديد رحمو اهلل في شرح 

وأما الفصاحة ):  في تعداده لفضائؿ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، ما لفظو1/24نيج الببلغة
دوف كبلـ الخالؽ، وفوؽ كبلـ : فيوعميو السبلـ إماـ الفصحاء وسيد البمغاء، وفي كبلمو قيؿ

حفظت سبعيف خطبة مف خطب : المخموؽ، ومنو تعمـ الناس الخطابة، قاؿ عبد الحميد بف يحيى
. األصمع ففاضت ثـ فاضت

حفظت مف الخطابة كنزًا ال يزيده اإلنفاؽ إال سعة وكثرة، حفظت مائة فصؿ مف : وقاؿ ابف نباتو
. مواعظ عمي بف أبي طالب

كيؼ يكوف أعيا ! ويحؾ: جئتؾ مف عند أعيا الناس، قاؿ لو: ولما قاؿ ِمْحفف بف أبي ِمحفف لمعاوية
 .انتيى. (فواهلل ما سفَّ الفصاحة لقريش غيره! الناس
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وليس اإلماـ عمي ): 144ػ143وقاؿ األستاذ عباس محمود العقاد في كتابو عبقرية اإلماـ عمي ص
أوؿ مف كتب الرسائؿ وألقى العظات، وأطاؿ الخطب عمى المنابر في األمة اإلسبلمية، ولكنو ال 

ريب أوؿ مف عالج ىذه الفنوف معالجة أديب، وأوؿ مف أضفى عمييا صبغة اإلنشاء الذي يقتدى بو 
في األساليب؛ ألف الذيف سبقوه كانوا يصوغوف كبلميـ صياغة مبمّْغيف ال صياغة منشئيف، 

ويقصدوف إلى أداء ما أرادوه، وال يقصدوف إلى فف األداء وصناعة التعبير، ولكف اإلماـ عميِّا تعمـ 
الكتابة صغيرًا، ودرس الكبلـ البميغ مف روايات األلسف وتدويف األوراؽ، وانتظر بالببلغة حتى 



 

 

خرجت مف طور البداىة األولى إلى طور التفنف والتجويد، فاستقاـ لو أسموب مطبوع مصنوع، ىو 
فيما نرى أوؿ أساليب اإلنشاء الفني في المغة العربية، وأوؿ أسموب ظيرت فيو آثار دراسة القرآف 

واالستفادة مف قدرتو وسياقو، وتأتَّى لو بسميقتو األدبية أف يأخذ مف فحولة البداوة ومف تيذيب 
الحضارة، ومف أنماط التفكير الجديد الذي أبدعتو المعرفة الدينية والثقافة اإلسبلمية، فديوانو الذي 

 .انتيى. (أحؽ ديواف بيذه التسمية بيف كتب العربية (نيج الببلغة)سمي 
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وىكذا نرى أف اإلماـ عميًا عميو السبلـ استطاع بأسموبو ذلؾ أف يصوغ الكبلـ صياغة بميغة في 
مختمؼ المناحي الدينية والفكرية، وفي شتى المياديف العممية والعممية، وىو في كؿ ذلؾ يحافظ عمى 

الجماؿ في التعبير، وسرعة تغمغمو في طوايا النفوس وتأثيره، وشموؿ مدلولو وتركيبو، وىاؾ عمى 
، فيذه الحكمة الجامعة تمقى مف عمماء البياف أشد (قيمة كؿ امرئ ما يحسنو): سبيؿ المثاؿ قولو

اإلعجاب وأصدقو، فيا ىو الجاحظ المعروؼ بأدبو وعممو عند الخاص والعاـ، ينقؿ عنو الشييد 
، ينقؿ عنو ثناءه عمى ىذه الحكمة في 23ص (في رحاب نيج الببلغة)مرتضى المطيري في كتابو 

فمو لـ نقؼ مف كتابنا ىذا إال عمى ىذه الكممة لوجدناىا كافية شافية، ): (البياف والتبييف)كتابو 
ومجزية مغنية، بؿ لوجدناىا فاضمة عمى الكفاية، وغير مقصرة عف الغاية، وكأف اهلل عزَّ وجّؿ قد 

. (ألبسو مف الجبللة، وغشاه مف نور الحكمة عمى حسب نية صاحبو وتقوى قائمو
ىذا باإلضافة إلى المكانة السامية التي تبوأىا اإلماـ عمي عميو السبلـ في حياة المسمميف وتأريخيـ 
شادتو  يثاره لو وا  منذ بزوغ فجر الدعوة النبوية، وموقعو مف نفس الرسولصمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وا 
ظيار خصائصو ومزاياه عمى جموع المؤل مف الناس وفي مختمؼ المحافؿ، كؿ  بمناقبو وفضائمو وا 
قباليـ عمى استماع كبلمو  تمؾ العوامؿ مجتمعة وغيرىا كانت دوافعًا قوية اللتفاؼ الناس حولو وا 
ومواعظو والحرص الشديد عمى حفظيا، ليشكؿ ذلؾ ليـ منيجًا وسموكًا يسيروف عمى ضوئو، 

ويحتذوف عمى مثالو، فأمير المؤمنيف عميعميو السبلـ مع الحؽ والحؽ معو، كما قالو الرسوؿ األعظـ 
 .صمى اهلل عميو وآلو وسمـ
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فحفظ الناس كبلمو عميو السبلـ وتداولوه فيما بينيـ، ونقمو السمؼ لمخمؼ رواية وتمقينًا، ودرسًا 
وتدريسًا، وأّلفوا لجمعو وتدوينو الكتب، يقوؿ األستاذ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ في مقدمة تحقيقو 



 

 

، بعد سياقو لسرد بعض خصائص اإلماـ 6-1/5البف أبي الحديد  (شرح نيج الببلغة)لكتاب 
: عميعميو السبلـ، ما لفظو

لياـ قدسي، ) كؿ ىذه المزايا مجتمعة، وتمؾ الصفات متآزرة متناصرة، وما صاحبيا مف نفح إليي، وا 
مكَّنت لئلماـ عمي مف وجوه البياف وممكتو أعنة الكبلـ، وأليمتو أسمى المعاني وأكرميا، وىيَّأت لو 
أشرؼ المواقؼ وأعزىا، فجرت عمى لسانو الخطب الرائعة، والرسائؿ الجامعة، والوصايا النافعة، 

والكممة يرسميا عفو الخاطر فتغدو حكمة، والحديث يمقيو ببل تعمؿ وال إعنات فيصبح مثبًل؛ في أداء 
ذا ىذا الكبلـ يمؤل السيؿ والجبؿ، وينتقؿ في البدو  محكـ، ومعنى واضح، ولفظ عذب سائغ، وا 

والذي حفظ الناس : والحضر، يرويو عمى كثرتو الرواة، ويحفظو العمماء والدارسوف؛ قاؿ المسعودي
عنو مف خطبو في سائر مقاماتو أربعمائة خطبة ونيؼ وثمانوف خطبة، يوردىا عمى البديية، تداوؿ 

 .عنو الناس ذلؾ قواًل وعمبلً 
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ثـ ظؿ ىكذا محفوظًا في الصدور، مرويًا عمى األلسنة، حتى كاف عصر التدويف والتأليؼ؛ فانتثرت 
خطبو ورسائمو في كتب التأريخ والسير والمغازي والمحاضرات واألدب عمى الخصوص، كما انتخبت 
كمماتو ومأثور حكمو فيما وضعوه مف أبواب المواعظ والدعاء، وفي كتابي الغريب ألبي عبيد القاسـ 

((. 3)منو الشيء الكثير (2)، وابف قتيبة(1)بف سبلـ
 __________

 . ى224أبو عبيد القاسـ بف سبلـ توفي سنة  (1)
 . ى276اسمو عبد اهلل بف مسمـ الدينوري، المتوفى سنة  (2)
النياية في )وكذا أورد ابف األثير الكثير مف كبلـ اإلماـ عمي عميو السبلـ في كتابو : قمت (3)

 .(غريب الحديث واألثر
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ذا كاف لكبلـ اإلماـ عمي طابع خاص يميّْزه عف غيره مف الخطباء، ونيج واضح يخالؼ ): قاؿ وا 
غيره مف البمغاء والمترسميف، فقد حاوؿ كثير مف العمماء واألدباء عمى مرّْ العصور أف ُيفردوا لكبلمو 
كتبًا خاصة ودواويف مستقمة، بقي بعضيا وذىب الكثير منيا عمى مر األياـ؛ منيـ نصر بف مزاحـ 

، وأبو مخنؼ لوط بف يحيى (2)، وأبو المنذر ىشاـ بف محمد بف السائب الكمبي(1)(صفيف)صاحب 



 

 

، وأبو عثماف (5)، وأبو الحسف عمي بف محمد المدائني(4)، ومحمد بف عمر الواقدي(3)األزدي
، وأبو عبد اهلل محمد بف (7)، وأبو الحسف عمي بف الحسيف المسعودي(6)عمرو بف بحر الجاحظ

، ورشيد الديف محمد بف (9)، وعبد الواحد بف محمد بف عبد الواحد التميمي(8)سبلمة القضاعي
( 11)، وعز الديف عبد الحميد بف أبي الحديد(10)محمد المعروؼ بالوطواط

 __________
 ضمَّف فيو مؤلفو رحمو ، ى212وىو كتاب صفيف، لمؤلفو نصر بف مزاحـ المنقري المتوفى سنة  (1)

اهلل أخبار معركة صفيف الدائرة بيف اإلماـ عمي عميو السبلـ وأنصاره، وبيف معاوية بف أبي سفياف 
. وأنصاره، وىي معروفة مشيورة

 . ى204المتوفى سنة  (2)
 . ى157المتوفى سنة  (3)
 . ى207المتوفى سنة  (4)
 . ى225المتوفى سنة  (5)
 . ى255المتوفى سنة  (6)
 . ى346المتوفى سنة  (7)
 . ى454المتوفى سنة  (8)
، قاؿ (-خ-غرر الِحَكـِ ودرر الَكمـِ ):  ومؤلفو يسمى، ى550ويمقب اآلمدي أيضًا، توفي سنة  (9)

(. 46: 5)في تستربتي : 4/177الزركمي في األعبلـ 
، ذكر (مطموب كؿ طالب مف كبلـ عمي بف أبي طالب):  وكتابو يسمى، ى573المتوفى سنة  (10)

. الزركمي في األعبلـ أنو مطبوع
 وىو أشير مف نار عمى عمـ، وكتابو شرح نيج الببلغة مف أىـ شروحو ، ى655المتوفى سنة  (11)

 .وأشمميا وأحسنيا وىو مطبوع ومتداوؿ، وقد طبع عدة طبعات
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، وغيرىـ كثيروف، إال أف أعظـ ىذه المحاوالت خطرًا وأعبلىا شأنًا، وأحسنيا أبوابًا، وأبعدىا صيتًا 
في كتابو  (1)وشأوًا ىو مجموع ما اختاره الشريؼ الرضي أبو الحسف محمد بف الحسيف الموسوي

. انتيى. ((نيج الببلغة)
وىذا يفسر لنا مدى االىتماـ الكبير الذي لقيو وحظي بو كبلـ اإلماـ عميعميو السبلـ مف قبؿ كوكبة 

مف العمماء والمؤلفيف والباحثيف، ومنذ بداية عصر التدويف والتأليؼ، فجمعوا كبلمو عميو السبلـ 
وأفردوا لو كتبًا خاصة بو، ويوضح بدوره األىمية العممية الكبيرة المشتمؿ عمييا كبلمو عميو السبلـ، 



 

 

إذ أنو يشكؿ بدوره رافدًا مف روافد العطاء الديني والفكري والروحي والعممي لدى جميع المسمميف، 
أنا مدينة العمـ وعمي بابيا، فمف أراد )): يشيد بصحة ىذا قوؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ

. ، وغير ذلؾ مف األحاديث النبوية الواردة في ىذا الباب((المدينة فميأتيا مف بابيا
 __________

 . ى404المتوفى سنة  (1)
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ذا كاف مف سبؽ ذكره مف العمماء والمؤلفيف ممف قد اىتموا بتدويف وجمع كبلـ اإلماـ عمي عميو  وا 
السبلـ في مؤلفات وكتب خاصة، فيناؾ أيضًا طائفة أخرى كثيرًا منيـ، قد رووا وأوردوا كثيرًا مف 

اإلماـ أبو طالب يحيى بف الحسيف الياروني : كبلمو عميو السبلـ في بعٍض مف مؤلفاتيـ منيـ
تيسير )ى الممقب بالناطؽ بالحؽ، فقد أخرج الكثير منو في كتابو اإلمالي المسمى 424المتوفى سنة 

، وسواء كاف مذكورًا في كتاب نيج الببلغة أـ في غيره، وىو في (المطالب في أمالي أبي طالب
جميع ذلؾ يرويو مسندًا إلى اإلماـ عمي عميو السبلـ، ومنيـ اإلماـ الموفؽ باهلل الحسيف بف إسماعيؿ 

الكثير  (االعتبار وسموة العارفيف)ى تقريبًا، فقد أخرج وروى في كتابو 430الجرجاني المتوفى، سنة 
مف كبلـ اإلماـ عميو السبلـ، وروى األغمب واألكثر منو مسندًا، بؿ كاف في بعض مف ذلؾ يرويو 

مسندًا ومف عدة طرؽ، فيذكرىا جميعًا، ومنيـ اإلماـ المرشد باهلل يحيى بف الحسيف الشجري المتوفى 
كثيرًا مف كبلـ اإلماـ عمي بف  (األمالي الخميسية) فقد أخرج وروى في كتابو المسمى ، ى479سنة 

عميو السبلـ، رواه جميعو مسندًا إلى اإلماـ عميعميو السبلـ، ومنيـ الحافظ ابف عساكر الدمشقي 
ترجمة أمير المؤمنيف اإلماـ عمي بف أبي طالب ) فقد أخرج وروى في ، ى571الشافعي المتوفى سنة 

الكثير مف ذلؾ، وىو في جميع ذلؾ يرويو مسندًا إلى اإلماـ عمي عميو السبلـ،  (مف تأريخ دمشؽ
 .ىذا ومتابعة ىذا الموضوع يطوؿ جدًا والغرض اإلشارة
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الذي جمعو الشريؼ الرضي رحمو اهلل، وأورد فيو ما اختاره مف كبلـ  (نيج الببلغة)ولما ظير كتاب 
أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، انبرى بعض مف المتأخريف والمغرضيف إلى التشكيؾ في صحة 
نسبتو إلى أمير المؤمنيف عميعميو السبلـ، وبنوا ذلؾ عمى أسس أوىى مف خيط العنكبوت، ومزاعـ 

نسجتيا خياالتيـ وأوىاميـ، ال تثبت بيا أدنى حجة، وال يقبميا عقؿ وال لب، وىـ في كؿ تمؾ 



 

 

وصحة نسبة ما فيو إلى اإلماـ عمي عميو السبلـ  (نيج الببلغة)التشكيكات والمزاعـ لـ يضيروا 
، لـ تبمو (نيج الببلغة)بشيء، ولـ يرجع ضرر تمؾ التخرصات والتقوالت إال عمى أصحابيا، فكتاب 

تمؾ المزاعـ ولـ تؤثر فيو، فيو باٍؽ وموجود بيف أيدي العمماء والدارسيف منذ جمعو، يتناقمونو 
ويتدارسونو ويرويو خمؼ عف سمؼ، وتزداد شروحو والدراسات والكتابات والبحوث حولو يومًا فيومًا، 
لى عصرنا الحاضر، وفي كؿ ذلؾ تظير  وفي مختمؼ العصور منذ أف جمعو الشريؼ الرضي وا 

: محاسنو فيزداد جمااًل وبياًء، ويتسع ظيوره وانتشاره، وصدؽ مف قاؿ
وبضدىا تتبيف األشياء 

: وقوؿ مف قاؿ
 والضد يظير محاسنو الضد
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فمما زعموا مف ذلؾ، أف الشريؼ الرضي أو أخاه الشريؼ المرتضى ىما أو أحدىما قاـ بوضعو 
ونسبتو إلى اإلماـ عمي عميو السبلـ، وزعميـ ىذا يكذبو ويرده، أف مف سبؽ الشريؼ الرضي وأخاه، 

في  (نيج الببلغة)وبأكثر مف مائتي سنة أو أقؿ ممف سبؽ ذكرىـ وغيرىـ قد أوردوا أكثر مما في 
لمجاحظ الذي توفي قبؿ والدة الشريؼ الرضي وأخيو الشريؼ  (البياف والتبييف)مصنفاتيـ، ففي كتاب 

المرتضى بأكثر مف مائة وخمسيف عامًا قد ذكر وأورد في كتابو ذلؾ بعضًا مما ورد في كتاب نيج 
الببلغة، وذكر أف قائمو ىو اإلماـ عميعميو السبلـ، ومثمو ذكره المسعودي في كتاب مروج الذىب، 

، ومف ىذا القبيؿ ما ذكره ابف أبي الحديد (1)وىو أي المسعودي قد توفي قبؿ والدة الشريؼ الرضي
كاف : (2)قاؿ مصدؽ):  في شرحو لمخطبة الشقشقية قاؿ1/205رحمو اهلل في شرح نيج الببلغة 

: فقاؿ- أي الخطبة الشقشقية-أتقوؿ إنيا منحولة : فقمت لو: ابف الخشاب صاحب دعابة وىزؿ، قاؿ
ني ألعمـ أنيا مف كبلمو كما أعمـ أنؾ مصدؽ، قاؿ إف كثيرًا مف الناس : فقمت لو: ال واهلل، وا 

أنى لمرضي ولغير الرضي ىذا النََّفُس وىذا : إنيا مف كبلـ الرضي رحمو اهلل تعالى، فقاؿ: يقولوف
األسموب، قد وقفنا عمى رسائؿ الرضي وعرفنا طريقتو وفنو في الكبلـ المنثور، وما يقع مع ىذا 

لقد وقفت عمى ىذه الخطبة في كتب صنفت قبؿ أف يخمؽ الرضي : الكبلـ في خؿ وال خمر، ثـ قاؿ
بمائتي سنة، ولقد وجدتيا مسطورة بخطوط أعرفيا وأعرؼ خطوط مف ىو مف العمماء وأىؿ األدب، 

قبؿ أف يخمؽ النقيب 
 __________

 . ى359ى كما سبؽ ذكره، الشريؼ الرضي سنة346وذلؾ أف المسعودي توفي سنة  (1)



 

 

ى ببغداد، قرأ عمى ابف الخشاب 605مصدؽ بف شبيب الواسطي، أبو الخير، المتوفى سنة  (2)
 .وغيره، وقرأ عميو ابف أبي الحديد شارح نيج الببلغة
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. أبو أحمد والد الرضي
وقد وجدت أنا كثيرًا مف ىذه الخطبة في تصانيؼ شيخنا أبي القاسـ البمخي، : قاؿ ابف أبي الحديد

إماـ البغدادييف مف المعتزلة، وكاف في دولة المقتدر قبؿ أف يخمؽ الرضي بمدة طويمة، ووجدت 
أيضًا كثيرًا منيا في كتاب أبي جعفر بف قبة أحد متكممي اإلمامية، وىو الكتاب المشيور المعروؼ 
بكتاب اإلنصاؼ، وكاف أبو جعفر ىذا مف تبلمذة الشيخ أبي القاسـ البمخي رحمو اهلل تعالى، ومات 

 .انتيى. (في ذلؾ العصر قبؿ أف يكوف الرضي رحمو اهلل تعالى موجوداً 
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أكتفي ىنا بمثؿ ىذا إذ تفصيؿ ومتابعة ذلؾ يطوؿ جدًا، وقد ظيرت حديثًا الكثير مف الدراسات 
والكتابات حوؿ ىذا الموضوع وردَّت عمى المشككيف وذكرت مصادر كبلـ اإلماـ عمي عميو السبلـ 

مصادر نيج )لعبد اهلل نعمة، وكتاب  (مصادر نيج الببلغة)وأسانيده، ومف أراد التوسع فمينظر كتاب 
لمحمد جواد الحسيني ( دراسة حوؿ نيج الببلغة)لعبد الزىراء الحسيني، وكتاب  (الببلغة وأسانيده

الجبللي فجميع أولئؾ أعطوا ُجؿَّ اىتماميـ عمى البحث والمناقشة والنظر في مزاعـ المشككيف فردوا 
عمييـ ذلؾ وفندوىا، وأوضحوا بالبحث مصادر نيج الببلغة وأسانيده، فوثقوا كبلـ اإلماـ عمي عميو 
السبلـ الوارد في كتاب النيج وعزوه إلى مصادره وتوسع البعض إلى ذكر أسانيده، وىؤالء الباحثوف 
المشار إلييـ آنفًا ىـ مف صفوؼ الشيعة اإلمامية اىتموا بجميع ذلؾ، وال زالت دراساتيـ وبحوثيـ 
تتوالى حوؿ ىذا الموضوع، لكنيـ لؤلسؼ الشديد ييمموف الرجوع إلى المصادر الزيدية التي حفمت 
بالكثير مف كبلـ اإلماـ عمي عميو السبلـ مسندًا، وعمى وجو الخصوص أمالي اإلماـ أبي طالب، 
واالعتبار وسموة العارفيف لئلماـ الموفؽ باهلل الحسيف بف إسماعيؿ الشجري، واألمالي الخميسية 

لئلماـ المرشد باهلل وغيرىا، وقد أعذرىـ بعض الشيء إذ لـ يكف بعض ىذه المصادر مطبوعًا، أما 
 .اليـو فيي أو أغمبيا والحمد هلل مطبوعة منشورة
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إلى اإلماـ عمي عميو السبلـ  (نيج الببلغة)ىذا وقد تصدى لممشككيف في صحة نسبة ما في كتاب 
كثير مف أرباب اليوى ): ، فقاؿ ما لفظو(شرح نيج الببلغة)ابف أبي الحديد رحمو اهلل تعالى في 

كبلـ محدث، صنعو قـو مف فصحاء الشيعة، وربما عزوا بعضو  (نيج الببلغة)إف كثيرًا مف : يقولوف
إلى الرضي أبي الحسف وغيره، وىؤالء قـو أعمت العصبية أعينيـ، فضموا عف النيج الواضح، 

وركبوا بنيات الطريؽ، ضبلاًل وقمة معرفة بأساليب الكبلـ، وأنا أوضح لؾ بكبلـ مختصر ما في ىذا 
: الخاطر مف الغمط، فأقوؿ

مصنوعًا منحواًل أو بعضو، واألوؿ باطؿ بالضرورة، ألنا نعمـ  (نيج الببلغة)ال يخمو أف يكوف كؿ 
بالتواتر صحة إسناد بعضو إلى أمير المؤمنينعميو السبلـ، وقد نقؿ المحدثوف كميـ أو جميـ 

. والمؤرخوف كثيرًا منو، وليسوا مف الشيعة لينسبوا إلى غرض في ذلؾ
والثاني يدؿ عمى ما قمناه؛ ألف مف قد أنس بالكبلـ والخطابة، وشدا طرفًا مف عمـ البياف، وصار لو 

ذوؽ في ىذا الباب، ال بد أف يفرؽ بيف الكبلـ الركيؾ والفصيح، وبيف الفصيح واألفصح، وبيف 
ذا وقؼ عمى كراس واحد يتضمف كبلمًا لجماعة مف الخطباء، أو الثنيف منيـ  األصيؿ والُمولَّد، وا 

 .فقط، فبل بد أف يفّرؽ بيف الكبلميف، ويمّيز بيف الطريقتيف
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أال ترى أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده، لو تصفحنا ديواف أبي تماـ، فوجدناه قد كتب في أثنائو قصائد 
أو قصيدة واحدة لغيره، لعرفنا بالذوؽ مباينتيا لشعر أبي تماـ وَنَفسِو، وطريقتو ومذىبو في القريض، 

أال ترى أف العمماء بيذا الشأف حذفوا مف شعره قصائد كثيرة منحولة إليو، لمباينتيا لمذىبو في 
الشعر، وكذلؾ حذفوا مف شعر أبي ُنواس شيئًا كثيرًا، لما ظير ليـ أنو ليس مف ألفاظو، وال مف 

. شعره، وكذلؾ غيرىما مف الشعراء، ولـ يعتمدوا في ذلؾ إال عمى الذوؽ خاصة
وجدتو كمو ماًء واحدًا، وَنَفسًا واحدًا، وأسموبًا واحدًا، كالجسـ البسيط  (نيج الببلغة)وأنت إذا تأممت 

الذي ليس بعٌض مف أبعاضو مخالفًا لباقي األبعاض في الماىية، وكالقرآف العزيز أولو كأوسطو 
وأوسطو كآخره، وكؿ سورة منو وكؿ آية مماثمة في المأخذ والمذىب والفف والطريؽ والنظـ لباقي 

. اآليات والسور
منحواًل وبعضو صحيحًا، لـ يكف ذلؾ كذلؾ، فقد ظير لؾ بيذا  (نيج الببلغة)ولو كاف بعض 

 .البرىاف الواضح ضبلؿ مف زعـ أف ىذا الكتاب أو بعضو منحوؿ إلى أمير المؤمنيف عميو السبلـ
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واعمـ أف قائؿ ىذا القوؿ يطرؽ عمى نفسو ما ال ِقبؿ لو بو، ألّنا متى فتحنا ىذا الباب وسّمطنا 
الشكوؾ عمى أنفسنا في ىذا النحو، لـ نثؽ بصحة كبلـ منقوؿ عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو 

ىذا الخبر منحوؿ، وىذا الكبلـ مصنوع، وكذلؾ ما نقؿ عف : أبدًا، وساغ لطاعف أف يطعف ويقوؿ
أبي بكر وعمر مف الكبلـ والخطب والمواعظ واألدب وغير ذلؾ، وكؿ أمر جعمو ىذا الطاعف مستندًا 

لو فيما يرويو عف النبي صمى اهلل عميو وآلو واألئمة الراشديف، والصحابة والتابعيف، والشعراء 
والمترسميف والخطباء، فمناصري أمير المؤمنيف عميو السبلـ أف يستندوا إلى مثمو فيما يروونو عنو مف 

(. 1)(وغيره، وىذا واضح (نيج الببلغة)
 

 شروح نيج الببلغة
لكتاب نيج الببلغة شروح كثيرة، ذكر األستاذ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ عف السيد ىبة اهلل 

ما ىو نيج الببلغة، أنيا تنوؼ عمى الخمسيف شرحًا ما بيف مبسوط : الشيرستاني في كتابو
، وذكر األستاذ عبد اهلل نعمة أف شروح نيج الببلغة أربت عمى سبعيف شرحًا منذ (2)ومختصر

، ما بيف عربي وفارسي وىندي ومسيب وموجز (. 3)عصر الرضي إلى اليـو
: وأذكر ىنا بعضًا مف شروحو وأسماء مؤلفييا كما يمي

 __________
. 129-10/127شرح نيج الببلغة  (1)
(. 1/10مقدمة التحقيؽ )شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد  (2)
 .ـ1972/ ى1392سنة  (ط)، 42مصادر نيج الببلغة ص (3)
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أعبلـ نيج الببلغة، لعمي بف ناصر الحسيني، مف أعبلـ القرف الخامس اليجري، وىو أوؿ مف  (1
شرح النيج، إال أنو شرح مختصر جدًا، كاف يقتطؼ مف بعض خطب أو كتب أو حكـ أمير 

المؤمنيف عمي عميو السبلـ بعض الكممات أو العبارات فيشرحيا شرحًا مختصرًا، وبيف يدي نسخة 
منو مصورة صورت عمى مخطوط بمكتبة العبلمة عبد الرحمف شايـ، انتيى مف نسخيا يـو السبت 

وانظر ). ى بخط منصور بف مسعود بف عباس بف أبي عمرو635لثبلث خموف مف شير شعباف سنة 
(. 573أعبلـ المؤلفيف الزيدية ص

معارج نيج الببلغة، لعمي بف زيد بف محمد بف الحسيف البييقي، المعروؼ بابف فندؽ المتوفى  (2



 

 

، ومحمد حسيف الجبللي في كتاب دراسة حوؿ نيج 4/290ذكره الزركمي في األعبلـ) ى565سنة 
(. 132الببلغة ص

ذكره الجبللي أيضًا ) . ى565شرح نيج الببلغة، ألحمد بف محمد الوبري، المتوفى سنة  (3
(. 132ص
 . ى573منياج البراعة في شرح نيج الببلغة، لمقطب الراوندي سعيد بف ىبة اهلل، المتوفى سنة  (4
، والجبللي 1/5، وابف أبي الحديد في شرح نيج الببلغة 3/104ذكره الزركمي في األعبلـ )

(. 133ص
ذكره ) . ى606شرح نيج الببلغة، لفخر الديف الرازي محمد بف عمر بف الحسف، المتوفى سنة  (5

 (.136، والجبللي ص10ص (مقدمة التحقيؽ)أبو الفضؿ إبراىيـ في شرح نيج الببلغة 
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شرح نيج الببلغة، البف أبي الحديد المعتزلي عبد الحميد بف ىبة اهلل المدائني، المتوفى سنة  (6
 وىو شرح مشيور مطبوع ومتداوؿ، وقد طبع عدة طبعات، وىو مف أشير شروح النيج ، ى655

وأفضميا وأكمميا، قاؿ العبلمة المجتيد الكبير مجد الديف المؤيدي حفظو اهلل في لوامع 
- أي النيج-وأشير شروحو :  في الكبلـ عمى شروح نيج الببلغة، قاؿ ما لفظو1/469األنوار

وأبسطيا وأجميا وأكمميا وأبيجيا شرح البحر المتدفؽ، والحبر المحقؽ المدقؽ، العالـ النحرير، 
والحافظ الكبير عز الديف أبي حامد عبد الحميد بف ىبة اهلل بف محمد المدائني، الشيير بابف أبي 

. انتيى. الحديد المعتزلي
الديباج الوضي في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي، لئلماـ المؤيد باهلل يحيى بف حمزة الحسيني  (7

وىو ىذا الكتاب الذي بيف يديؾ، ويعتبر واحدًا مف أىـ الشروح،وأدقيا ) . ى749الزيدي، المتوفى سنة 
 .(وأغزرىا
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:  ولو عميو ثبلثة شروح، ى679شرح نيج الببلغة، لميثـ بف عمي بف ميثـ البحراني، المتوفى سنة (8
وانظر دراسة حوؿ نيج الببلغة ). كبير، ومتوسط، وصغير، وقد وقفت عمى أحدىا وىو مطبوع

(. 7/336، واألعبلـ لمزركمي 42، ومصادر نيج الببلغة لعبد اهلل نعمة ص140لمجبللي ص
ذكره ) . ى780شرح نيج الببلغة لعبد الرحمف بف محمد بف إبراىيـ العتائقي الحمي، فرغ منو سنة  (9



 

 

(. 144الجبللي ص
شرح التحفة العمية في شرح نيج الببلغة الحيدرية، لمحمد بف حبيب اهلل بف أحمد الحسيني،  (10

(. 147ذكره الجبللي ص) . ى881فرغ منو سنة
ذكره ) . ى917شرح نيج الببلغة، لقواـ الديف يوسؼ قاضي بغداد المارديني، المتوفى سنة  (11

(. 148الجبللي أيضًا ص
أنوار الفصاحة وأسرار الببلغة، لنظاـ الديف الكيبلني، المتوفى سنة : شرح نيج الببلغة باسـ (12

، وذكر األستاذ عبد السبلـ الوجيو المجمد الثالث منو في (152ذكره الجبللي أيضًا ص) . ى1036
 في مكتبة العبلمة محمد بف عبد 1/512مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمف: كتابو

. نظاـ الديف أحمد بف عمي الجيبلني: ، وىو بخط المؤلؼ واسمو(398)العظيـ اليادي برقـ 
شرح نيج الببلغة، لحسيف بف شياب الديف محمد بف حسيف الكركي العاممي الشامي، المتوفى  (13

(. 156ذكره الجبللي ص) . ى1076سنة 
ذكره الوجيو في ) . ى1101شرح نيج الببلغة، لمحسف بف المطير الجرموزي، المتوفى سنة  (14

 (.1/210، والشوكاني في البدر الطالع352أعبلـ المؤلفيف الزيدية ص
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إرشاد المؤمنيف إلى معرفة نيج الببلغة المبيف، ليحيى بف إبراىيـ بف يحيى بف اليدى جحاؼ  (15
، 8/134، والزركمي في األعبلـ1087ذكره الوجيو في المصدر السابؽ ص) . ى1102المتوفى سنة 
، وقد طبع بتحقيؽ محمد جواد الحسيني الجبللي، وصدر في ثبلثة مجمدات (159والجبللي ص

قـ، وبيف يدي حاؿ كتابة ىذه - إيراف-كبيرة، الطبعة األولى، مف منشورات دليؿ ما، مطبعة نكارش 
. األسطر نسخة منو مطبوعة بمجمداتو الثبلثة ىي ممؾ األستاذ عبد السبلـ الوجيو

 . ى1256شرح نيج الببلغة، لصدر الديف بف محمد بف باقر الموسوي الدزفولي، المتوفى سنة  (16
(. 163ذكره الجبللي ص)

المصدر السابؽ ) . ى1297شرح نيج الببلغة، لمميرزا محمد تقي الكاشاني، المتوفى سنة  (17
(. 164ص
شرح نيج الببلغة، لمشيخ محمد عبده بف حسف خير اهلل، مفتي الديار المصرية، المتوفى سنة  (18

. وقد طبع عدة طبعات مع النيج (166المصدر السابؽ ص) . ى1323
منياج البراعة في شرح نيج الببلغة، لمميرزا حبيب اهلل الياشمي الخوئي، المتوفى  (19
مجمدًا  (21)ى في 1386، وذكر فيو أنو قد طبع سنة 166المصدر السابؽ ص) . ى1324سنة

. (بتحقيؽ إبراىيـ الميانجي



 

 

شرح نيج الببلغة، لممرصفي محمد بف حسف نائؿ المصري، طبع مع النيج بمصر سنة  (20
(. 10، وشرح نيج الببلغة البف أبي الحديد مقدمة التحقيؽ ص167المصدر السابؽ ص) . ى1328

ىذا وأكتفي بما سبؽ إيراده مف شروح كتاب نيج الببلغة إذ أف متابعة ذلؾ يطوؿ، ومف أراد معرفة 
، 175-126ذلؾ كامبًل فينظر كتاب دراسة حوؿ نيج الببلغة لمحمد حسيف الحسيني الجبللي ص

 .ـ2001/ ى1421( 1)ط- لبناف - منشورات مؤسسة األعممي لممطبوعات بيروت
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 ىذا الكتاب
وىذا الكتاب الذي بيف يديؾ ىو أحد تمؾ الشروح المشار إلييا لكتاب نيج الببلغة ألفو اإلماـ المؤيد 

الديباج الوضي في الكشؼ ) وأسماه ، ى749باهلل يحيى بف حمزة الحسيني عميو السبلـ المتوفى سنة 
اسمو موافقًا لمسماه، ولفظو مطابقًا لمعناه، حيث كانت - كما قاؿ-ليكوف  )(عف أسرار كبلـ الوصي

 .(العمـو دررًا وىو تاجيا، وحمبًل وىو ديباجيا
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ويعتبر واحدًا مف شروح النيج الميمة، والمبسوطة الشرح أللفاظ وعبارات كؿ خطبة وكتاب وحكمة 
وردت فيو، والمشتممة عمى الفوائد الجّمة في شتى العمـو والمعارؼ، والكاشفة عف سعة أفؽ كتاب 

في شموليتو واستيعابو لنواحي الحياة العممية والعممية والفكرية المترامية األطراؼ  (نيج الببلغة)
. والجوانب

انتيى المؤلؼ مف تأليفو في شير ربيع اآلخر مف شيور سنة ثماني عشرة وسبعمائة، وأوضح في 
إيضاح ما وقع في كبلـ أمير المؤمنيف مف تفسير ألفاظو ): مقدمة الكتاب دوافع التأليؼ وىي

ظيار معانيو المطيفة العجيبة، وبياف أمثالو الدقيقة، ولطائؼ معانيو الرشيقة وغير ذلؾ مما  الغريبة، وا 
يشتمؿ عميو كبلمو عميو السبلـ، إذ كاف كبلمو قد رقى إلى غايتي الفصاحة في لفظو والببلغة في 
معناه؛ إذ ىو منشأ الببلغة ومولدىا، ومشرع الفصاحة وموردىا، وعميو كاف تعويؿ أربابيا وضالة 
طبلبيا، فبل واٍد مف أودية الفصاحة إال وقد ضرب فيو بحظ وافر ونصيب، وال أسموب مف أساليب 

: وكاف فيو غرضاف: )إلى أف قاؿ (الببلغة إال ولو فيو القدح المعبل والتـؤ والرقيب
اإلبانة عف عظيـ قدر أمير المؤمنيف حيث كاف سابقًا لمف تقدمو، وفائتًا لمف تأخر عنو، : أحدىما

 .فعمى مثالو حذا كؿ خطيب مصقع، وعمى منوالو نسج كؿ واعظ أروع
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ما يكوف في ذلؾ مف مذخور األجر مف االنتفاع بالزواجر الوعظية، والحكـ األدبية، : وثانييما
والحجج القاطعة، والبراىيف النافعة، وجواىر المغة العربية، وثواقب الكمـ الدينية والدنيوية، بحيث ال 

يمقى مجتمعًا في كبلـ مف جميع السمؼ األوليف، وال متسقًا في نظاـ مف الخمؼ اآلخريف، خاصة في 
عمـو التوحيد والحكمة وتنزيو اهلل تعالى عف مشابية الممكنات، وذكر المعاد األخروي، بؿ إنما يؤثر 

عنيـ القميؿ النادر، والشاذ الشارد، إذ كاف كبلمو عميو السبلـ عميو مسحة مف الكبلـ المعجز 
. (السماوي، وفيو عبقة مف رائحة الكبلـ النبوي

واعمـ أني قد ): حرص المؤلؼ في المقدمة عمى ذكر المنيج الذي التزمو وسمكو في كتابو ىذا، فقاؿ
: سمكت فيو أحد مسمكيف

أف أقتطع مف كبلمو عميو السبلـ قطعة، ثـ أعقد عمييا عقدًا يكوف محيطًا بأسرارىا : المسمؾ األوؿ
وغرائبيا، ويحتوي عمى جميع معانييا وعجائبيا، وىذه ىي طريقة جيدة، وفائدتيا ىو إيضاح معاني 
الكبلـ بالعقود البلئقة، والترتيبات الفائقة، وىي طريقة يسمكيا كثير مف النَّظار فيما يريدونو مف إبانة 

. معاني الكبلـ، وليا آفة وىو اإلسياب في الكبلـ الذي يورث الممؿ وسآمة الخواطر
أف أذكر المفظة المركبة مف كبلـ أمير المؤمنيف ثـ أكشؼ معناىا وأوضح مغزاىا، : المسمؾ الثاني

مف غير التزاـ عقد ليا وال إشارة إلى ضابط، وىذه طريقة يسمكيا األكثر مف النَّظار، فيذاف مسمكاف 
يمكف ذكر أحدىما، وكؿ واحد منيما ال غبار عميو في تحصيؿ المقصد وتقرير البغية، لكف أرى 

لى االختصار والتحقيؽ أقرب لما ذكرناه مف حصوؿ التكثير في سموؾ  المسمؾ الثاني ىو أعجب، وا 
الطريقة األولى، خاصة في مثؿ ىذا الكتاب فإف شجونو كثيرة، ونكتو غزيرة، فبل جـر كاف التعويؿ 

 .(عمييا ىو األخمؽ
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ومف خبلؿ ىذا المنيج الذي التزمو المؤلؼ عميو السبلـ واستقراء الكتاب مف أولو إلى آخره عمى 
ضوئو، نجده قد أتى في شرحو لكبلـ أمير المؤمنيف عميعميو السبلـ الوارد في كتاب نيج الببلغة، 

بطراز رائع ونموذج جميؿ، وأداء تميز بو عف غيره مف شروح نيج الببلغة، فيو ال يقسـ كبلـ أمير 
المؤمنيف إلى فصوؿ بحيث يشتمؿ كؿ فصؿ عمى قطعة كبيرة مف الكبلـ المزمع شرحو ثـ يردؼ كؿ 
فصؿ بشرحو، كما أنو أيضًا لـ يقتصر عمى تفسير بعض األلفاظ ويترؾ بعضيا، بؿ عمى العكس 

مف ذلؾ يفسر ويشرح مفردات كؿ خطبة أو كتاب أو حكمة قصيرة مف أوليا إلى آخرىا شرحًا دقيقًا، 



 

 

فيو أواًل يورد عنواف كؿ خطبة أو كتاب، ثـ يورد عمى إثره النص والشرح، مراعيًا في طريقتو لتقسيـ 
نصوص كبلـ أمير المؤمنيف عميعميو السبلـ إلى فقرات أو عبارات غالبًا ما تكوف قصيرة أو كممات 
مفردة، فيردؼ كؿ جزء منيا بالشرح، وذلؾ بشكؿ منتظـ ومتتابع مف أوؿ النص إلى آخره، فيبتدئ 

فيشرحيا حتى إذا انتيى مف شرحيا - كما قاؿ-مف أوؿ النص بأف يورد منو قطعة أو لفظة مركبة 
انتقؿ إلى التي تمييا مباشرة فيوردىا ثـ يشرحيا، وىكذا في جميع مراحؿ الكتاب مف أولو إلى آخره، 

 .وكذا بنفس الطريقة في شرح الحكـ القصار
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وىو في طريقتو في الشرح يذكر ما عنده في ذلؾ، ممتزمًا بمسمكو ومنيجو الذي أوضحو، واعتمد في 
األولى العقمية، والثانية النقمية، فمف الناحية األولى نجده شأنو في : شرحو عمى ناحيتيف اثنتيف ىما

وشيعتيـ رضي اهلل عنيـ في كوف العقؿ مناط التكميؼ وبو يقع التمييز " ذلؾ شأف أئمة أىؿ البيت
بيف حقائؽ األشياء وفيـ أدلة األحكاـ ومقاصدىا، وىو العامؿ الرئيسي في سبلمة البحث والنظر 

والتفكر واالجتياد وغير ذلؾ، وتظير الصبغة العقمية أكثر وضوحًا عند أىؿ البيت وشيعتيـ وبشكؿ 
خاص مف خبلؿ االطبلع عمى مؤلفاتيـ األصولية أو الكبلمية أو المباحث النظرية واالحتجاجية 

والتي شاركيـ في ذلؾ المعتزلة إال في بعض المسائؿ خالؼ المعتزلة فييا، ولذا نجد أف تمؾ النزعة 
العقمية التي ورثيا مف طريقة أسبلفو مف أىؿ البيت قد اتخذت طابعًا خاصًا عمى كتابو ىذا في 

كبلمو عمى المباحث الكبلمية واألصولية، إال أنو يكاد يقترب في منيجو االستداللي في بحث ما أو 
قضية معينة مف المعتزلة، فيسمؾ طريقتيـ، والذي يبدو أف المؤلؼ قد تأثر بيـ وبمذىبيـ في مسائؿ 
معينة فشايعيـ في ذلؾ، لكنو في األصوؿ الميمة كما حكاه العبلمة الكبير مجد الديف المؤيدي في 

 عمى منياج أىؿ بيتو، كما ذكر فيو أنو قد صرَّح بخبلؼ ما روي عنو مف 2/74لوامع األنوار 
 (.82-2/74انظر المرجع المذكور). المخالفة
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أما مف الناحية الثانية وىي الناحية النقمية فقد اعتمد المؤلؼ عميو السبلـ عمى ذلؾ كثيرًا في كتابو 
ىذا، فنقؿ الكثير مف مواد العمـو المختمفة في القرآف الكريـ والحديث والفقو والمغة والنحو والصرؼ 

والببلغة والسيرة والتأريخ واألحداث والوقائع والطب والفمؾ والمواعظ والحكايات وأقواؿ الرجاؿ والممؿ 
فيو في تناولو لموضوعات نيج الببلغة قد اعتمد عمى كتب المغة ففسر األلفاظ . والنحؿ وغير ذلؾ



 

 

المغوية موضحًا لمغريب منيا، مستعينًا بإيراد الشواىد عمى ذلؾ مف كبلـ العرب سواء كانت نثرًا أـ 
شعرًا مبينًا لمعاني كؿ ذلؾ يسمؾ فيو طريقة المغوييف في االستدالؿ والتوضيح واالحتجاج بأقواليـ، 

وفي شرحو لمشواىد الشعرية التي تمثؿ بيا أمير المؤمنيف عميو السبلـ، ييتـ بتوضيح المعنى 
واإلعراب وموضع الشاىد منو كما يوضح ما عساه يشتبو مف الناحية اإلعرابية أو التصريفية، وال 

يفوتو في كثير مف مواضيع الكتاب أف يبرز ما اشتمؿ عميو كبلـ اإلماـ عمي عميو السبلـ مف 
األساليب الببلغية في عممي البياف والمعاني، والبديع، كؿ ذلؾ يفعمو بمقدرة فائقة تكشؼ عف غزارة 

. عممو وتبحره في المغة وعموميا المختمفة
وأورد في شرحو كثيرًا مف آيات كتاب اهلل العزيز واألحاديث النبوية التي تعضد استدالاًل ما، وحكى 
كثيرًا مف المواعظ واألمثاؿ والحكـ واألبيات الشعرية، وساؽ في طوايا شرحو عددًا جمًا مف الروايات 
في السيرة والتأريخ واألحداث والوقائع ومسائؿ كبلمية وفمسفية، وىو بذلؾ يحتج ويستدؿ أو ينقد ويقيـ 

أو يوافؽ أو يناقض أو يناقش ويحاور إلى جانب ذلؾ كمو ييتـ بكشؼ معاني كبلـ أمير المؤمنيف 
يضاح مقاصدىا ومرامييا، وتبييف أسرارىا وحقائقيا  .وا 
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جاباتيا في مختمؼ  وقد أورد في أثناء شرحو وفي مواضع كثيرة مف الكتاب عددًا مف السؤاالت وا 
األغراض، والتي تعطي المزيد مف إيضاح المعنى وتكشؼ بدورىا عف إشكالية ما قد ترد حوؿ 

وجوابو أو والجواب، وىذه : سؤاؿ، فيذكر السؤاؿ ثـ يردفو بقولو: المعنى، فاستخدـ في ذلؾ صيغة
. طريقة نراىا في كثير مف المؤلفات

وتعقب المؤلؼ عميو السبلـ بالنقد وفي مواضع عدة مف الكتاب الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني 
شرحًا مختصرًا  (نيج الببلغة)وىو كتاب شرح فيو مؤلفو كتاب  (أعبلـ نيج الببلغة)رحمو اهلل مؤلؼ 
. ، فتعقب المؤلؼ بعض آرائو التي أوردىا فيو وناقضو فييا(شروح النيج)جدًا، ويعتبر أوؿ 

عمى ترتيب الشريؼ الرضي رحمو اهلل حيث َرتََّبو عمى  (نيج الببلغة)ورتَّب شرحو ىذا، لكتاب 
: أقطاب ثبلثة، وىي

. الخطب واألوامر (1
. الكتب والرسائؿ (2
 .الحكـ والمواعظ (3
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فابتدأه باختيار محاسف خطب أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، ثـ محاسف كتبو، ثـ محاسف حكمو 
ومواعظو، وكذا رتب المؤلؼ شرحو ىذا عمى ذلؾ الترتيب المشار إليو، فابتدأ بشرح القطب األوؿ 
وىو الخطب والدالئؿ، ثـ بشرح القطب الثاني وىو الكتب والرسائؿ، ثـ بشرح القطب الثالث وىو 

وأشار  (نيج الببلغة)الحكـ والمواعظ القصيرة، وأضاؼ في نياية الكتاب زيادة لـ ترد في كتاب 
عميو السبلـ إلى ذلؾ، وقد تضمنت نقوش خواتيـ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ وما كتب فييا مف 

: ، والثاني(ال إلو إال اهلل، عدة لمقاء اهلل): األوؿ لمصبلة، ومكتوب فيو: األذكار، وىي أربعة خواتيـ
لمقضاء، : ، والثالث[13:الصؼ]{َنْصٌر ِمَف المَِّو َوَفْتٌح َقِريبٌ }: لمحرب، ومكتوب فيو قوؿ اهلل تعالى

، فذكر تمؾ (ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل): لمختـ، ومكتوب فيو: ، والرابع(اهلل الممؾ): ومكتوب فيو
. الخواتيـ ومف أي معدف ىي، واألذكار المكتوبة عمييا موضحًا في ذلؾ ما اشتممت عميو مف الفوائد
وكاف أسموبو في جميع مراحؿ الكتاب بميغًا، ارتفع عف الركة في التعبير والخمؿ في المفظ، فجاءت 
عباراتو قوية وبمفظ عربي فصيح وأصيؿ، متوخيًا فيو الجزالة والمتانة والدقة والفصاحة، مراعيًا في 

 .ذلؾ التوضيح والسيولة والسبلسة
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 مصادر المؤلؼ
كما سبقت اإلشارة إليو مف أف المؤلؼ قد نقؿ إلى كتابو ىذا مف العمـو النقمية الشيء الكثير، وشكَّؿ 
ذلؾ أحد أىـ موارد الكتاب، إال أننا نجده في الغالب ال يذكر اسـ المصدر المستقى منو مادة شرحو، 

ويحكى، أو حكي، أو يروى، أو روي، ونحو ذلؾ، خصوصًا في : فقد يقتصر في ذلؾ عمى قولو
سرده لروايات تأريخية أو وعظية أو حكمية أو نقؿ ألقواؿ في موضوع ما، وفي مواضع نادرة يذكر 
اسـ قائؿ كبلـ ما، أو قوؿ أو ما شابو ذلؾ بدوف ذكر لمكتاب المذكور فيو ذلؾ الكبلـ أو القوؿ، 

وحكى قاضي القضاة عبد الجبار بف أحمد، ويورد الحكاية بدوف ذكر الكتاب الذي : فيقوؿ مثبلً 
وردت فيو، مما يشكؿ صعوبة في البحث عف ذلؾ، خاصة عف قاضي القضاة عبد الجبار بف أحمد 
صاحب المؤلفات الكثيرة، فبل يدري الباحث في أي مف تمؾ المؤلفات ذكر ذلؾ، لكف تبيف فيما بعد 

لقاضي القضاة ىو الذي اعتمد عميو المؤلفعميو السبلـ بشكؿ كبير وخصوصًا في  (المغني)أف كتاب 
مسائؿ اإلمامة واألحداث الواقعة في أياـ الخميفة عثماف بف عفاف والتي انتيت بمقتمو، وكذلؾ فيما 

. يتعمؽ بطمحة والزبير وعائشة وأخبار الجمؿ، والخوارج، ومعاوية وأىؿ الشاـ وغيرىـ
وعف الشريؼ عمي بف ناصر مؤلؼ  (عبد الممؾ بف ىشاـ الحميري)وينقؿ أيضًا عف سيرة ابف ىشاـ 

أعبلـ نيج الببلغة، وبالنسبة لمصادره المغوية نجده كما سبؽ يذكر أقوااًل لغوية منسوبة لقائميا بدوف 
قاؿ أبو عبيدة أو قاؿ ابف السكيت، أو حكاه الزجاج، أو قاؿ الفراء، أو : ذكر مصادرىا، يقوؿ



 

 

األخفش أو غيرىـ، وذلؾ ال يتنافى مع مقدرة المؤلؼ الذىنية الفائقة وفيمو وتبحره في مختمؼ 
، وسعة وغزارة اطبلعو عمى الكثير مف المصادر في جميع فنوف العمـ  .العمـو
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أعبلـ نيج الببلغة لمشريؼ : وعمى العمـو فالمصادر المذكورة في كتابو ىذا محدودة ويسيرة، منيا
عمي بف ناصر الحسيني، والشفاء في الطب البف سينا، باإلضافة إلى المصادر التي ذكرىا الشريؼ 

الرضي في كتاب نيج الببلغة، وكتاب الفضائؿ لمبييقي، والكشاؼ لمزمخشري، ولعؿ مف أىـ 
مصادره المغوية صحاح الجوىري كما تبيف لي ذلؾ مف خبلؿ الرجوع إلى كتاب مختار الصحاح في 

. مواضع كثيرة
 

 ترجمة المؤلؼ
اسمو ونسبو - 1

ىو اإلماـ المؤيد باهلل أبو إدريس يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ بف يوسؼ بف عمي بف إبراىيـ 
بف محمد بف أحمد بف إدريس بف جعفر الزكي بف عمي التقي بف محمد الجواد بف اإلماـ عمي 

الرضى بف موسى الكاظـ بف جعفر الصادؽ بف محمد الباقر بف سيد العابديف عمي بف الحسيف 
(. 1)"السبط بف اإلماـ الوصي 

وأمو الشريفة الفاضمة الثريا بنت السراجي، أخت اإلماـ الناصر لديف اهلل يحيى بف محمد السراجي 
(. 2)الحسني

مولده - 2
(. 3)ولد عميو السبلـ لثبلث بقيف مف شير صفر سنة تسع وستيف وستمائة بمدينة صنعاء

دراستو ومشائخو - 3
حفظ عميو السبلـ القرآف الكريـ واشتغؿ بطمب العمـ مف صغره، ورحؿ إلى مدينة حوث، فقرأ فييا في 

أكثر العمـو كعمـ الكبلـ وغيره، ثـ أخذ في كتب األئمة وشيعتيـ وفي كتب غيرىـ، ففاؽ أقرانو، 
: وحقؽ وصنَّؼ، فمف مشائخو

 __________
. 270التحؼ شرح الزلؼ  (1)
- خ-الآللئ المضيئة  (2)
، اإلماـ يحيى بف 1124، أعبلـ المؤلفيف الزيدية -خ-، الآللئ المضيئة 2/991مآثر األبرار  (3)

 .23حمزة وآراءه الكبلمية 
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لئلماـ أحمد بف  (أصوؿ األحكاـ) أخذ عنو كتاب ، ى697اإلماـ المطير بف يحيى، المتوفى سنة  (1
(. 1)سميماف، ذكر ذلؾ اإلماـ يحيى بف حمزة في إجازتو ألحمد بف محمد الشغدري

(. 2) ى728اإلماـ الواثؽ محمد بف المطير بف يحيى، المتوفى سنة  (2
 قرأ عميو ، ى675العبلمة محمد بف خميفة بف سالـ بف محمد بف يعقوب اليمداني، المتوفى سنة  (3

(. 3)في أكثر العمـو كعمـ الكبلـ وغيره بمدينة حوث
العبلمة عمي بف سميماف البصير، أخذ عنو في كتب األئمة وشيعتيـ وذلؾ بمدينة حوث  (4

(. 4)أيضاً 
مجموع اإلماـ زيد بف )و( أمالي أبي طالب)العبلمة محمد األصبياني، ومف جممة ما سمع عميو  (5

(. 5)(عمي
سيرة ابف )و( سنف أبي داود)القاضي العبلمة عفيؼ الديف سميماف بف أحمد األلياني، سمع عميو  (6

(. 6()نيج الببلغة)و( أمالي السيد أبي طالب)و (ىشاـ
(. 7()الفائؽ في الحديث)العبلمة شياب الديف أحمد بف محمد الشاوري، أخذ عنو كتاب  (7
كتاب ) أجازه في ، ى722العبلمة إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ الطبري الشافعي المتوفى سنة (8

مسند أبي حاتـ في )، و(كتاب السنف لمنسائي)، و(كتاب مسمـ)، و(كتاب الترمذي)، و(البخاري
ألحمد بف معد بف عيسى اإلقميسي النجبي ( كتاب النجـ والكوكب في الحديث)، و(الحديث

الوسيط في )لمحمد بف موسى الحارثي، و (الناسخ والمنسوخ)لمبغوي، و (شرح السنة)المصنؼ، و
(. 8)لمواحدي (تفسير القرآف

 __________
. 3/1225( القسـ الثالث)طبقات الزيدية الكبرى  (1)
. 3/1226المصدر السابؽ  (2)
. 1225-3/1224المصدر السابؽ  (3)
. 3/1225المصدر السابؽ  (4)
. 3/1225المصدر السابؽ  (5)
. 3/1225، 1/477المصدر السابؽ  (6)
. 3/1225، 1/205المصدر السابؽ  (7)
 .1315، 1226-3/1225المصدر السابؽ  (8)
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 أجاز لو الكتب الذي أجازىا ، ى730العبلمة محمد بف محمد بف أحمد الطبري، المتوفى سنة  (9
(. 1)العبلمة إبراىيـ بف محمد الطبري

( شمس العمـو)العبلمة شياب الديف أحمد بف عبد اهلل المعروؼ بابف الواطف، أجازه في كتاب  (10
(. 2)لمحاكـ الجشمي (التيذيب في التفسير)في المغة لنشواف الحميري، وكتاب 

(. 3)في الفقو ألبي إسحاؽ الشيرازي( الميذب)الفقيو حمزة بف عمي، أجازه في كتاب  (11
تبلمذتو - 3

: أخذ عمى اإلماـ يحيى بف حمزة عميو السبلـ عمماء أعبلـ منيـ
 قرأ عمى اإلماـ يحيى بف حمزة ، ى791العبلمة الفقيو الحسف بف محمد النحوي، المتوفى سنة  (1

جميعو، ولـ يسمعو عميو غيره، وأجازه في جميع مسموعاتو ومستجازاتو وجميع  (االنتصار)مؤلفو 
(. 4)مؤلفاتو

 أجازه مؤلفو ، ى788المتوفى سنة ( نجؿ اإلماـ)العبلمة عبد اهلل بف يحيى بف حمزة  (2
(. 5)(االنتصار)
(. 6)(االنتصار) أجازه أيضًا مؤلفو ، ى810العبلمة أحمد بف سميماف األوزري، المتوفى سنة  (3
 أجازه أيضًا مؤلفو ، ى794العبلمة إسماعيؿ بف إبراىيـ بف عطية النجراني، المتوفى سنة  (4
(. 7)(االنتصار)
 وىو مف أجؿّْ تبلمذة ، ى801العبلمة عمي بف إبراىيـ بف عطية النجراني، المتوفى بعد سنة  (5

 (أمالي أبي طالب)و (مجموع اإلماـ زيد بف عمي) اإلماـ، وأخذ عنو في كتب األئمة وشيعتيـ ك
(. 8)(االنتصار)وغيرىا، وأجازه اإلماـ يحيى بف حمزة في كتابو 

 __________
. 3/1226،1641المصدر السابؽ  (1)
. 3/1226المصدر السابؽ  (2)
. 1/410، 3/1226المصدر السابؽ  (3)
. 1/336، 3/1227المصدر السابؽ  (4)
. 2/650، 3/1227المصدر السابؽ  (5)
. 3/1227، 1/135المصدر السابؽ  (6)
. 1/248، 3/1227المصدر السابؽ  (7)
 .2/692، 3/1227المصدر السابؽ  (8)
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:  قاؿ في الطبقات في ترجمتو، ى732العبلمة محمد بف المرتضى بف المفضؿ، المتوفى سنة  (6
(. 1)(ثـ قرأ عمى اإلماـ يحيى فأسمعو المعقوالت، وقرأ عميو المنقوالت والمعقوالت)
العبلمة أحمد بف حميد بف سعيد الحارثي، المتوفى في عشر الخمسيف وسبعمائة، سمع عمى  (7

(. 2)اإلماـ كتابي البخاري ومسمـ
العبلمة أحمد بف محمد الشغدري، أجازه اإلماـ بإجازة ذكر فييا الكتب الحاصمة لو سماعًا، وكذا  (8

(. 3)الكتب الحاصمة لو بطريؽ اإلجازة، ذكر اإلجازة بمفظيا في طبقات الزيدية الكبرى القسـ الثالث
قيامو ودعوتو - 4

، وكاف (4)قاـ ودعا إلى اهلل سبحانو في اليـو الثاني مف شير رجب مف سنة تسع وعشريف وسبعمائة
ظيوره في ببلد صعدة والظاىر وببلد الشرؼ، وقاـ مناصبًا لؤلعداء فنيض إلى صنعاء فقاتؿ 

اإلسماعيمية، إلى أف ماؿ الفريقاف إلى الصمح، ولـ تسعده األياـ إلى كؿ مراـ، فسار إلى حصف 
(. 5)ىراف المطؿ عمى ذمار، فاشتغؿ بالتأليؼ والتصنيؼ، وتقريب الشقة بيف المسمميف

عممو - 5
كاف اإلماـ يحيى بف حمزة عميو السبلـ عالمًا كبيرًا، مجتيدًا فذًا، فقييًا أصوليًا، لغويِّا، أديبًا بميغًا، 
، يشار إليو في ذلؾ بالبناف، وكاف مؤلفًا موسوعيًا في شتى فنوف العمـ، وقد  محققًا في شتى العمـو

خمؼ مكتبة ضخمة مف مؤلفاتو، تدؿ عمى غزارة عممو وتبحره في أصوؿ العمـ وفروعو وسعة 
. إف عدد كراريس تصانيفو بعدد أيامو: إف عدد مصنفاتو بمغت مائة مجمد، وقيؿ: اطبلعو، فقد قيؿ
 __________

. 2/1071المصدر السابؽ  (1)
. 1/248، 3/1227المصدر السابؽ  (2)
. 1226-3/1225، 1/117المصدر السابؽ  (3)
. 2/973مآثر األبرار  (4)
 .1124انظر أعبلـ المؤلفيف الزيدية ص (5)
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، ففي الفقو  وتطالعنا الكتب التي ترجمت لو بقائمة طويمة مف مؤلفاتو ومصنفاتو في شتى أنواع العمـو
في ثمانية عشر  (االنتصار الجامع لمذاىب عمماء األمصار): ألَّؼ اثني عشر كتابًا منيا كتاب

( 986)مجمدًا، ال زالت جميعيا في عداد المخطوطات ما عدا المجمد األوؿ منو فقد طبع وجاء في 



 

 

األردف، الطبعة األولى - عماف -صفحة، وصدر عف مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية 
ـ، بتحقيؽ األستاذيف الفاضميف عبد الوىاب المؤيد، وعمي بف أحمد مفضؿ، 2002/ ى1424

ويسعياف جاىديف في تحقيؽ بقية الكتاب كامبًل بمجمداتو السبعة عشر المتبقية، وفقيما اهلل تعالى 
. وكتب ليـ أجر ذلؾ في ميزاف حسناتيما

ويقع في ستة  (العمدة)ىذا ومف الكتب التي ألَّفيا اإلماـ يحيى بف حمزة عميو السبلـ في الفقو كتاب 
الحاوي لحقائؽ األدلة الفقيية وتقرير ): مجمدات وغير ذلؾ، وفي أصوؿ الفقو ثبلثة كتب منيا كتاب

الشامؿ )في ثبلثة مجمدات، وألَّؼ في أصوؿ الديف إحدى عشر كتابًا منيا كتاب  (القواعد القياسية
في أربعة مجمدات، وفي الّمغة والنحو والببلغة واألدب ثمانية  (لحقائؽ األدلة وأصوؿ المسائؿ الدينية

المنياج الجمي في )في أربعة مجمدات، و (المحصؿ في كشؼ أسرار المفصؿ)كتاب : كتب منيا
طبع ( الطراز المتضمف ألسرار الببلغة وعمـو حقائؽ اإلعجاز)في مجمديف، و (شرح جمؿ الزجاج

الديباج الوضي في الكشؼ عف أسرار )في ثبلثة مجمدات، ومنيا ىذا الكتاب الذي بيف يديؾ، وىو 
في مجمد، ( تصفية القموب مف درف األوزار والذنوب)في مجمديف، وفي الزىد كتاب  (كبلـ الوصي
في مجمديف وغير ذلؾ كثير سيأتي  (األنوار المضيئة شرح األربعيف الحديث السيمقية): وفي الحديث

 .تفصيميا عند ذكر مؤلفاتو في ىذه الترجمة
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ىذا وقد ذكر العبلمة محمد بف عمي بف يونس الزحيؼ الصعدي المعروؼ بابف فند، المتوفى بعد 
ى في سياؽ ترجمة اإلماـ يحيى بف حمزة، أنو لـ يبمغ أحد مف األئمة مبمغو في كثرة 916سنة 

، وكذا قالو العبلمة أحمد بف محمد بف صبلح الشرفي "التصانيؼ، فيو مف مفاخر أىؿ البيت
. ى في الآللئ المضيئة1055المتوفى سنة 

ىذا وقد كانت لو عميو السبلـ آراء خاصة حوؿ بعض القضايا أوردىا في بعض مؤلفاتو، فكانت 
مثار نظر ومناقشة، فعقب عمييا بالبحث والمناقشة بعض أئمة الزيدية وعممائيـ، وعمى سبيؿ المثاؿ 
قضية فدؾ، حيث يذىب اإلماـ يحيى بف حمزة إلى أف قضاء أبي بكر فييا صحيح، ويناقش اإلماـ 

األساس في عقائد )ى ذلؾ الرأي في كتاب 1029القاسـ بف محمد عميو السبلـ المتوفى سنة 
: اإلماـ يحيى واإلماـ الميدي عمييما السبلـ: )في حكـ أبي بكر في فدؾ، فقاؿ ما لفظو (األكياس

. (وحكـ أبي بكر في فدؾ صحيح؛ ألنو حكـ باجتياده
ىو المنازع، وأيما منازع حكـ لنفسو فحكمو باطؿ إجماعًا، : قمنا): يعقب اإلماـ القاسـ عمى ذلؾ بقولو
: ولو لـ يخالؼ اجتياده، قاؿ الشاعر
أضّر بو إقراره وجحوده .... ومف يكف القاضي لو مف خصومو 



 

 

وأيضًا فإف اإلماـ عندىما عمييما السبلـ عمي عميو السبلـ، وىو لـ يرض واليتو، فكيؼ يصح 
 !قضاؤه؟
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وأيضًا كانت اليد لفاطمة عمييا السبلـ، ألف في الرواية أنيا عمييا السبلـ أتتو تطمب حقيا بعد أف 
نحف معاشر )): رفع عامميا، فإيجاب البينة عمييا خبلؼ اإلجماع، وأيضًا اعتمد عمى خبره وىو

الزكاة التي ال [ أي]أف الصدقة : مع احتماؿ أف يكوف معناه( (األنبياء ال نورث، ما خمفناه صدقة
تحؿ لبني ىاشـ غير موروثة بؿ تصرؼ في مصرفيا، ولفاطمة عمييا السبلـ أف تعتمد عمى خبرىا 

، صح لنا ذلؾ مف رواية اليادي عميو السبلـ، وأـ أيمف أنو صمى اهلل "وخبر عمي والحسف والحسيف 
. عميو وآلو وسمـ أنحميا، مع أنو نص صريح ال يحتمؿ التأويؿ

ثـ ال يكوف األولى بترجيح دعواه ألنيما متنازعاف، كؿ يجر إلى نفسو، مع أف الخبريف ال يكذب 
أحدىما اآلخر، ألف خبره متضمف عدـ استحقاقيا اإلرث بزعمو، وخبرىا متضمف لعقد عقده ليا 

ذا ثبت الحكـ مف أبي بكر لنفسو ببل مرجح كما  رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ في حياتو، وا 
انظر األساس . )، ثـ ساؽ الكبلـ في ذلؾ وأوضحو(تقرر، فالعقؿ والشرع يقضياف ببطبلنو

 (.159-157ص
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لوامع )وقاؿ العبلمة المجتيد الكبير مجد الديف بف محمد بف منصور المؤيدي حفظو اهلل تعالى في 
ىذا واعمـ أنو كثر : )في سياؽ ترجمة اإلماـ يحيى بف حمزة عميو السبلـ، قاؿ ما لفظو (األنوار

التمسؾ مف المائميف بما يجدوف في بعض كتب اإلماـ يحيى عميو السبلـ مف التمييف لميؿ اإلماـ إلى 
المجاممة، ومحبتو لممبلئمة، وقد صرح بخبلؼ ما روي عنو مف المخالفة كما يتضح لؾ، وىو عمى 
مامة الوصي بعد  منياج أىؿ بيتو في األصوؿ الميمة مف الديف كمسائؿ التوحيد والعدؿ والنبوة، وا 

بعدىـ، ولزـو واليتيـ، وحجية " رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ وبعده الحسنيف، وأىؿ البيت 
نما  ، وا  إجماعيـ، وأبواب األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وحاشاه عف خبلفيـ كما ىو معمـو

وقعت فمتات في أثناء بعض المؤلفات مف وراء تمؾ الميمات، والمعتمد الدليؿ واهلل يقوؿ الحؽ وىو 
، ثـ ساؽ حفظو اهلل تعالى الكبلـ في ذلؾ وأورد كبلمًا لئلماـ محمد بف عبد اهلل الوزير (ييدي السبيؿ

في مسألة الذيف تقدموا عمى أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ في  (فرائد الآللئ)عميو السبلـ في 



 

 

: الخبلفة، أوضح فيو رأي اإلماـ يحيى بف حمزة بعدـ ثبوت إمامة أبي بكر وعمر وعثماف، وقاؿ فيو
ىـ قد استبدوا بالخبلفة، وقد قاـ البرىاف عمى صحة إمامتو عميو السبلـ، : لكنا نقوؿ قواًل واضحاً )

والخبلفة عندنا غير اإلمامة، ولـ تقـ داللة عمى صحة إمامتيـ، فيـ خمفاء وىو اإلماـ، وىذا قوؿ 
انتيى، ثـ ساؽ الكبلـ في ذلؾ وأورد كبلمًا لئلماـ يحيى بف حمزة في . (بالغ يكفي في اإلنصاؼ

ثـ قاؿ السيد ......فدؾ أوضح فيو أنو رجوع مف اإلماـ يحيى مف قوؿ سابؽ لو في قضية فدؾ، 
وقد عرفت كبلـ اإلماـ يحيى عميو )-: أي اإلماـ محمد بف عبد اهلل الوزير-قاؿ اإلماـ : مجد الديف

السبلـ في ىذيف الميميف، ورجوعو إلى مقالة أسبلفو الذيف ال يقاؿ ليـ إال ما قالو يوسؼ الصديؽ 
ْسَحاَؽ َوَيْعُقوبَ }: عميو السبلـ ـَ َواِ  ، وما حكى اهلل في آية [38:يوسؼ]{َواتََّبْعُت ِممََّة آَباِئي ِإْبَراِىي

ـْ ِإْبَراِىيـَ }: االجتباء  [(.78:الحج]{ِممََّة َأِبيُك
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يذكر فيو ترجيح  (نياية التنويو)ثـ أورد العبلمة مجد الديف كبلمًا لمسيد اليادي بف إبراىيـ الوزير في 
اإلماـ يحيى بف حمزة لمذىب العترة النبوية واستيفاء أعاريض الكبلـ في ذلؾ، وذلؾ في كتابيو 

(. 82-2/74انظر ذلؾ كامبًل في لوامع األنوار ). (مشكاة األنوار)و (االنتصار)
: قالوا فيو- 6
 والذي صحبو اإلماـ يحيى بف ، ى697قاؿ اإلماـ المطير بف يحيى عميو السبلـ المتوفى سنة - أ

، ذكره الزحيؼ في (عممو، وخمقو، وخطو: في ىذا الولد هلل ثبلث آيات): حمزة في يـو تنعـ، قاؿ فيو
. مآثر األبرار، والشرفي في الآللئ المضيئة

وقاؿ العبلمة المؤرخ محمد بف عمي بف يونس الزحيؼ المعروؼ بابف فند رحمو اهلل في مآثر - ب
اإلماـ الصّواـ القوَّاـ، عمـ األعبلـ، وقمطر عمـو العترة الكراـ، حجة اهلل عمى ): 2/972األبرار 

األناـ، كاف اإلماـ يحيى عميو السبلـ في غزارة عممو وانتشار حممو حيث ال يفتقر إلى بياف، ولـ يبمغ 
مف مناقب  (1)أحد مف األئمة مبمغو في كثرة التصانيؼ، فيو مف مفاخر أىؿ البيت، وعمومو الدثرة

كاف كثير التواضع، عديـ التبجح بمصنفاتو، حتى كاف ال يسمييا إال : )إلى أف قاؿ (الزيدية
. (الحواشي

 __________
 .الكثيرة، وماؿ دثر أي كثير: الدثرة (1)
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ج وقاؿ القاضي العبلمة الحسيف بف ناصر بف عبد الحفيظ الميبل رحمو اهلل، المتوفى سنة 
كانت أيامو بالعبادة عامرة، ولياليو بالقياـ زاىرة، ومحافمو ): 253ى في مطمح اآلماؿ ص1111

يثاره لما يؤثره أىؿ السجايا الطاىرة، فرضواف اهلل  بالعمـو نيرة باىرة، مع شدة إقبالو عمى اآلخرة، وا 
. (عميو وعمى آبائو أئمة اليدى ومصابيح الدجى

وقاؿ العبلمة المجتيد الكبير مجد الديف بف محمد بف منصور المؤيدي حفظو اهلل في التحؼ - د
ىذا اإلماـ مف منف اهلل عمى أرض اليمف، وأنواره المضيئة في جبيف الزمف، نفع اهلل ): 270ص

. (بعمومو األئمة، وأفاض مف بركاتو عمى ىذه األمة، ولو الكرامات الباىرة، والدالالت الظاىرة
ى وقاؿ السيد العبلمة المؤرخ محمد بف إسماعيؿ الكبسي الصنعاني رحمو اهلل، المتوفى سنة 

كاف ىذا اإلماـ في غزارة عممو وانتشار فضمو، وتقمصو ): 1/97ى في المطائؼ السنية1308
، وكثرة التصانيؼ، وجودة األنظار في جميع التآليؼ،  حاطتو بمنطوقيا والمفيـو ، وا  ليعسوبات العمـو

صداره، ولـ يبمغ مبمغو أحد مف األئمة في كثرة  مع حسف العبارة ووضوح المعاني في إيراده وا 
إف عدد الكراريس مف مؤلفاتو زادت عمى أياـ : التصانيؼ، فيو مف مفاخر أىؿ البيت حتى قيؿ

 .(عمره، مع أنو بسط لو في العمر ثمانيف سنة
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 في الجامع ، ى1337وقاؿ القاضي العبلمة أحمد بف عبد اهلل الجنداري رحمو اهلل، المتوفى سنة - و
وفييا توفي اإلماـ عماد اإلسبلـ، وحافظ الزيدية الكراـ، ) : ى749في حوادث سنة - خ-الوجيز 

المؤيد باهلل يحيى بف حمزة بف عمي، مف ذرية عمي بف موسى الرضا الحسيني، وكاف ىذا اإلماـ مف 
اآليات في حفظو وورعو وعمومو ومصنفاتو، وأجمع عمى فضمو الموالؼ والمخالؼ، وقيمت فيو 

. (القصائد مف مصر وغيرىا، وباعو في العمـ بحر ال يساجؿ
 في بموغ المراـ ، ى1329وقاؿ القاضي العبلمة حسيف بف أحمد العرشي رحمو اهلل، المتوفى سنة - ز

أما اإلماـ يحيى بف حمزة فيو الذي حاز المفاخر الدينية، والعمـو القرآنية والسنية، وكاف ): 51ص
. (أعرؼ الناس بالكتاب وبمذىب آبائو الكراـ، لو التصانيؼ العظاـ

وقاؿ األستاذ العبلمة المؤرخ المحقؽ عبد السبلـ بف عباس الوجيو حفظو اهلل في أعبلـ المؤلفيف - ح
أحد أعبلـ الفكر اإلسبلمي في اليمف، ونجـو اآلؿ الكراـ، : )(1193)، ترجمة رقـ 1124الزيدية ص

 .(وأكابر عمماء الزيدية، إماـ، مجاىد، مجتيد، مفكر، زاىد
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وفاتو وموضع قبره، ومدة عمره - 7
وكانت وفاتو عميو السبلـ بحصف ىراف، الواقع قبمي ذمار، وذلؾ في سنة تسع وأربعيف وسبعمائة 

اثنتاف :  فنقؿ إلى ذمار ودفف فييا، ومشيده بيا مزور مشيور، ولو إحدى وثمانوف سنة، وقيؿ، ى749
ى في 1055وثمانوف سنة، قاؿ العبلمة أحمد بف محمد بف صبلح الشرفي رحمو اهلل، المتوفى سنة

ولـ تظير فيو عبلمة مف عبلمات الشيخوخة، وال حصؿ في جسمو شيء مف ): الآللئ المضيئة
أمارات اليـر ال في وجيو وال في جسده وال سمعو وال بصره وال أسنانو وال قوتو، وكاف عميو السبلـ 

إف الفقيو حسف بف محمد النحوي رحمو اهلل كاف يعجب مف بياض : في غاية الجماؿ والكماؿ، وقيؿ
ىذه كرامة أكـر اهلل بيا ىذا اإلماـ عميو السبلـ، وصمى عميو السبلـ : لحيتو وسواد حاجبيو، ويقوؿ

. انتيى. (صبلة العشاء ليمة موتو مف قياـ، ومات في آخر الميؿ مف تمؾ الميمة
ىذا وتذكر بعض المصادر وىي القمة ممف ترجمت لو أف وفاة اإلماـ يحيى بف حمزة كانت في سنة 

ى كما ذكره 748في أواخر سنة  (االنتصار) إال أف الصحيح أنو انتيى مف تأليؼ كتابو ، ى747
. (غاية األماني)محققا الجزء األوؿ منو تعقيبًا عمى السيد يحيى بف الحسيف مؤلؼ كتاب 

مؤلفاتو - 8
ليؾ قائمة بيذه المؤلفات، منقولة مف كتاب أعبلـ : لممؤلؼ عميو السبلـ مؤلفات كثيرة كما ذكرنا، وا 

عبد السبلـ بف عباس /  لؤلستاذ العبلمة المؤرخ األديب المحقؽ1131-1124المؤلفيف الزيدية ص
: الوجيو

إجازة لمفقيو أحمد بف سميماف، بخط المؤلؼ بجانب كتاب المعيار، : قاؿ الِحبشي. إجازة الحديث (1
(. عمـ الكبلـ )(84)بمكتبة الجامع رقـ 

كتب )مكتبة الجامع،  (11)ضمف مجموع رقـ - خ: -قاؿ الِحبشي. أجوبة مسائؿ األوزري (2
 .(مصادره
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سنة - خ-سؤااًل  (38)لعميا المذكورة في مصادر الِحبشي بعنواف جواب. )أجوبة مسائؿ شتى (3
مجاميع مكتبة الجامع في  )(10)ى بخط حفيد المؤلؼ أحمد بف عبد اهلل بف يحيى بف حمزة رقـ 832

. (خمس ورقات
، ولعمو 1/229االختيارات المؤيدية، ذكره زبارة في أئمة اليمف: قاؿ الِحبشي. اختيارات المؤيد (4

. في الفقو مجمداف (االختيار)مخطوط بإحدى مكتبات اليند، وذكره السيد مجد الديف باسـ 
األنيار الصافية شرح : في مجمديف، وذكر باسـ( نحو)األزىار الصافية شرح مقدمة الكافية  (5

. المكتبة الغربية الجامع الكبير (1،2)برقـ  (1،2)الجزء - خ. -الكافية



 

 

 ورقات ضمف 7في - خ: -قاؿ الحبشي. أطواؽ الحمامة في حمؿ الصحابة عمى السبلمة (6
. (فيرس المخطوطات اليمنية في حضرموت)مجموعة في مكتبة آؿ يحيى بمدينة تريـ حضرموت 

سنة - خ-اإلفحاـ ألفئدة الباطنية الطغاـ في الرد عمييـ في األسرار اإلليية والمباحث الكبلمية  (7
(. طبع)مكتبة األوقاؼ  (690) برقـ 203-155ى ؽ817

(. ، التحؼ(1/229أئمة اليمف )مجمد . االقتصار في النحو (8
 .أوقاؼ (مجاميع) 51 برقـ175-146ى ؽ832سنة- خ-إكميؿ التاج وجوىرة الوىاج  (9
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االنتصار الجامع لمذاىب عمماء األمصار، في تقرير المختار مف مذاىب األئمة وأقاويؿ  (10
عمماء األمة في المباحث الفقيية والمضطربات الشرعية، موسوعة شاممة ألقواؿ مختمؼ المذاىب 

ى في 1052سنة - خ -1،2،3منو ج- خ-مجمدًا كبيرًا 18والعمماء في الفقو اإلسبلمي، في 
، وأخرى منو رقـ (983)ورقة رقـ 246ى في 784خط سنة2مكتبة األوقاؼ، ج (981)ورقة برقـ453

 رقـ 8، ج(986)وأخرى منو رقـ  (985) رقـ 5وفي نفس المكتبة مجمدات أخرى وىي ج (982)
 13، ج(991)، وأخرى منو برقـ (990) رقـ 11، ج(989) رقـ 10، ج988، وأخرى منو(987)

، 2، وىنالؾ األجزاء (994)ى رقـ 748 بخط المؤلؼ سنة 16، ج(993) برقـ 15، ج(992)برقـ 
انظر مصادر العمري ومصادر ).  في المتحؼ البريطاني9،16،17، بخط المؤلؼ، و 8، 6، 5، 3

ى بمكتبة السيد يحيى بف عمي الذارحي، ونسخ مصورة بمكتبة 755 خط سنة 6، 5، وجزء (الِحبشي
 بمكتبة السيد عبد اهلل بف محمد ، ى885سنة - خ -4 إلى1السيد عبد الرحمف شايـ، أخرى مف

غمضاف، أخرى عشرة مجمدات مصورة بمكتبة السيد محمد بف عبد العظيـ اليادي، وانظر فيرس 
األوقاؼ، وقد جمعت أغمب أجزاءه بجيود األستاذ عمي بف أحمد مفضؿ واألستاذ عبد الوىاب 

المؤيد، وبدآ في تحقيقيا وأنييا المجمد األوؿ وىو معد لمطبع، وانظر بقية مخطوطاتو في كتابنا 
 مصورة ، ى1052، نسخة مف المجمد الثالث خطت سنة(مصادر التراث في المكتبات الخاصة)

 .بمكتبة معيد القضاء العالي، ومكتبة األخ أحمد عمي نور الديف
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األنوار المضيئة في شرح األربعيف حديثًا السيمقية، شرح مف أجؿّْ وأوفى الشروح عمى األربعيف  (11
غربية، أخرى بمكتبة العبلمة محمد بف ( حديث )(22) رقـ1ج- خ- ى736السيمقية، فرغ منو سنة



 

 

محمد الكبسي، ونسخة منو في مكتبة الوالد العبلمة محمد بف قاسـ الوجيو، كانت ُمَعدَّة لمطبع، نسخة 
. ى مكتبة محمد بف عبد العظيـ اليادي736 بخط حفيد المؤلؼ سنة 2خطية مصورة ج

ى بخط المؤلؼ 744سنة - خ-اإليجاز ألسرار كتاب الطراز في عمـو البياف ومعرفة اإلعجاز،  (12
مكتبة األوقاؼ، رابعة ذكرىا  (1610)، ثالثة رقـ(1830)، أخرى رقـ(ببلغة )(1)المكتبة الغربية رقـ 

(. 4299)األستاذ الِحبشي بمكتبة دار الكتب برقـ 
(. التحؼ- الترجماف-أئمة اليمف (. )في عمـ الفرائض. )اإليضاح لمعاني المفتاح (13
 140ى في حياة المؤلؼ في 724سنة - خ-قاؿ الحبشي -. خ-التحقيؽ في اإلكفار والتفسيؽ  (14

في : وقاؿ الجنداري. (الكتب المصادرة)ورقة بمكتبة األستاذ حسيف السياغي، أخرى بمكتبة الجامع 
. التحقيؽ في التكفير والتفسيؽ مجمد في أصوؿ الديف: وقاؿ السيد مجد الديف. مجمديف

تصفية القموب مف درف األوزار والذنوب، مف روائع المؤلفات في بابو وىو مرجع ىاـ لتزكية  (15
. النفوس وبناء الشخصية اإلسبلمية طبع مرارًا ونسخو الخطية كثيرة

ى في 733سنة - خ-التمييد في عمـو العدؿ والتوحيد ويسمى التمييد ألدلة مسائؿ التوحيد  (16
 مكتبة األوقاؼ الجامع، وذكر الحبشي أخرى ضمف الكتب المصادرة، أخرى 734 ورقة برقـ 112

 .ى وعمييا ىامش بخط المؤلؼ بمكتبة السيد عبد اهلل بف محمد غمضاف707سنة- خ-المجمد الثاني 
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- خ-قاؿ الحبشي . جواب عمى سؤاؿ ورد مف الشاـ يبحث عف أحوالو ومقروءاتو ومصنفاتو (17
 10، أخرى ضمف مجموعة بخط حفيده بمكتبة الجامع رقـ (الكتب المصادرة) مكتبة الجامع 10رقـ 

. لعميا األولى
.  مكتبة األوقاؼ101-95ؽ (مجاميع) 106- خ-جواب مسائؿ وردت عمى اإلماـ  (18
. 143-136المجموع السابؽ ؽ - خ-الجواب القاطع لمتمويو عما يرد مف الحكمة والتنزيو  (19
- خ-الجواب الرائؽ في تنزيو الخالؽ عف مشابية الممكنات والكوف في األرجاء والجيات  (20

. ى بمكتبة السيد عبد اهلل بف محمد غمضاف997سنة - خ-، أخرى 62-22المجموع السابؽ ؽ
. 107-102المجموع السابؽ ؽ- خ-الجواب المصمح لمديف الموضح لسنف سيد المرسميف  (21
، أخرى 67-63الجواب الناطؽ بالصواب القاطع لعرى الشؾ واالرتياب المجموع السابؽ ؽ  (22

. بمكتبة السيد عبد اهلل بف محمد غمضاف ضمف مجموع
 ورقة المجموع السابؽ، أخرى بمكتبة السيد 134في - خ-الجوابات الوافية بالبراىيف الشافية  (23

. عبد اهلل بف محمد غمضاف نفس المجموع
 مكتبة 1700 ورقة رقـ 196 في 8ؽ- خ( -في النحو)الحاصر في شرح مقدمة طاىر  (24



 

 

 (لغة) 122، 121األوقاؼ وذكر الحبشي نسخة في مكتبة عيدروس الحبشي، ونسخًا أخرى رقـ 
 في عمـ اإلعراب ػ خ ػ 102g واألمبروزيانا 3824الجامع، أخرى بمكتبة المتحؼ البريطاني رقـ 

. ى بمكتبة السيد محمد بف محمد المنصور753سنة
سمعت أف طالبًا - خ( -أصوؿ الفقو)الحاوي لحقائؽ األدلة الفقيية وتقرير القواعد القياسية في  (25

ى في مكتبة 710مف آؿ المحبشي يسعى لتحقيقو، ومنو نسخة مصورة مف السفر الثاني خطت سنة 
. (والحاوي في ثبلثة مجمدات)مركز بدر 

 .لخص فيو سيرة ابف ىشاـ. خبلصة السيرة (26
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. ببرط مصورة بمكتبة محمد بف عبد العظيـ اليادي- خ-خطب الشيور والسنة  (27
 .169-165 مكتبة األوقاؼ ؽ106( مجاميع- )خ. -الدعوة العامة (28
 .173ػ170 مكتبة األوقاؼ ؽ 106( مجاميع- )خ-الدعوة إلى سمطاف اليمف  (29
 .175-173 مكتبة األوقاؼ ؽ106( مجاميع- )خ-الدعوة إلى األمراء مف آؿ عماد الديف،  (30
شرح نيج الببلغة ألمير ( ثبلثة مجمدات)الديباج الوضي في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي (31

 مكتبة 1976 ورقة يحتوي عمى المجمد األوؿ والثاني رقـ 472ى في1073سنة - خ-المؤمنيف 
 . مصورة مكتبة محمد بف عبد العظيـ اليادي1األوقاؼ، أخرى ج
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.  ورقات4أوقاؼ  (مجاميع) 106ضمف - خ-رأي اإلماـ يحيى بف حمزة في أبي بكر وعمر  (32
ضمف مجموع مف ورقة - خ-قاؿ الحبشي منو نسخة . رسالة في بياف المصدر والحاصؿ لو (33
.  بمكتبة األستاذ حسيف السياغي بصنعاء53 إلى ورقة46
. مكتبة األوقاؼ (مجاميع) 13 رقـ 138-127ى ؽ1025سنة - خ-الرسالة المفيدة  (34
- خ-جواب عمى السيد داود بف أحمد . )الرسالة الوازعة لذوي األلباب عف فرط الشؾ واالرتياب (35

ى بمكتبة 797سنة - خ- أخرى ، ى1043ضمف مجموع بمكتبة السيد حمود شرؼ الديف خط سنة 
 222، وأخرى رقـ 121-113أوقاؼ ؽ (مجاميع) 106السيد عبد اهلل بف محمد غمضاف في 

. 4-1أوقاؼ ت (مجاميع)
-90أوقاؼ ؽ (مجاميع) 106الرسالة الوازعة لصالح األمة عف االعتراض عمى األئمة ػ خ ػ  (36



 

 

. ى بمكتبة السيد عبد اهلل بف محمد غمضاف797، أخرى ػ خ ػ سنة22-1 وباسـ الكاشفة لمغمة ؽ94
ى بمصر ضمف 1348الرسالة الوازعة لممعتديف عف سب صحابة سيد المرسميف طبع سنة (37

 . ى1410مجموع الرسائؿ اليمنية ثـ طبعت منفردة وصدرت عف دار التراث اليمني سنة 
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رسائؿ اإلماـ يحيى بف حمزة وكتبو وىي كثيرة ومنيا رسالة إلى اإلخواف بالظاىرية وشيخ بني  (38
 أوقاؼ، وفيو كتاب تعزية إلى الفقياء بني حبش 106 (مجاميع)أسعد بف حجاج أىؿ الظفير بحجة، 

لى األمير عبد اهلل بف أحمد بف القاسـ، ؽ 201-199ؽ لى الشيخ محمد 178-175، وا  ، وا 
لى سمطاف اليمف المجاىد ؽ196-193الرصاص ؽ لى مف بجيات األىنـو 186-183، وا  ، وا 

.  وغيرىا193-190، ؽ 190ػ186وعذر، وكتاب لو حوؿ المنكر بثوباف ؽ
- خ-أربعة مجمدات ( في أصوؿ الديف)الشامؿ لحقائؽ األدلة العقمية وأصوؿ المسائؿ الدينية  (39
غربية، ونسخة مصورة مف السفر الثاني بخط المؤلؼ فرغ منو سنة  (عمـ الكبلـ) 88 رقـ 2ج

ى في مكتبة مركز بدر، اخرى مصورة مكتبة محمد بف عبد العظيـ اليادي، أخرى مصورة 711
. بمكتبة السيد عبد الرحمف شايـ مف نفس النسخة

ى وطبع في ثبلثة 728الطراز المتضمف ألسرار الببلغة وعمـو حقائؽ اإلعجاز فرغ منو سنة  (40
. (معاني وبياف)ى وطبع بعدىا مرارًا 1332مجمدات فاخرة بالقاىرة سنة

في الفقو مختصر بالغ األىمية يقع في : قاؿ زبارة في أئمة اليمف. العدة في المدخؿ إلى العمدة (41
. جزئيف
-68ؽ- خ( -رد عميو في مسألة إباحتو لمسماع)عقد الآللي في الرد عمى أبي حامد الغزالي،  (42
. 37أوقاؼ، أخرى رقـ  (مجاميع) 106 رقـ 88
يقع : وقاؿ (أئمة اليمف)ى ذكره زبارة في 720العمدة في مذاىب األئمة في الفقو فرغ منو سنة  (43

في ستة مجمدات، اشتمؿ عمى جميع إيرادات المذاىب بالحجج والشواىد مف اآليات القرآنية 
 مصورتاف بمكتبة محمد عبد العظيـ اليادي، الثاني مف 3، ج2واألحاديث النبوية والقياسات، منو ج

 .الصـو إلى الطبلؽ، والثالث مف الطبلؽ إلى الشفعة
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مؤلفات )، وباسـ القانوف المحقؽ (الترجماف- أئمة اليمف )الفائؽ المحقؽ في عمـ المنطؽ مجمد  (44
. (الزيدية ومصادر الحبشي

. مكتبة الجامع (لـ يذكره)ى ضمف مجموع رقـ 832سنة - خ-منو نسخة : قاؿ الحبشي. الفتاوى (45
(. 19)وىو السابؽ رقـ( مؤلفات الزيدية. )القاطع لمتمويو عما يرد عمى الحكمة والتنزيو (46
. في أصوؿ الفقو مجمداف: جزءاف ذكره زبارة وقاؿ السيد مجد الديف( في عمـ الكبلـ)القسطاس  (47
، وتوجد نقوؿ 128-122أوقاؼ ؽ  (مجاميع) 106- خ-الكوكب الوقاد في أحكاـ االجتياد  (48

. منو ضمف مجموع بمكتبة السيد المرتضى الوزير
 مكتبة األمبروزيانا 173-169منو نسخةضمف مجموعة ؽ - خ-المباب في محاسف اآلداب،  (49
. 124gرقـ 
قاؿ ( إعراب، نحو، صرؼ)المحصؿ في كشؼ أسرار المفصؿ لمزمخشري في أربعة مجمدات  (50

.  أدب98ى بمكتبة الجامع رقـ 728سنة - خ: -الحبشي
لمزركمي، وقاؿ أنو موجود /1األعبلـ . )مختصر األنوار المضيئة في شرح األربعيف السيمقية (51

. (بإحدى المكتبات
فرغ مف كتابتيا سنة : قاؿ الحبشي. مشكاة األنوار اليادمة لقواعد الباطنية األشرار (52

طبع بتحقيؽ محمد السيد )مع كتاب المعالـ الدينية  (عمـ الكبلـ) 131ى بمكتبة الجامع برقـ 817
بمكتبة محمد عبد العظيـ مصورة، أخرى مكتبة السيد - خ-ـ القاىرة، أخرى 1972بسيوني سنة 

سنة - خ- خط نسخي ممتاز عمييا قراءات كثيرة، أخرى 893مجد الديف المؤيدي خطت سنة 
. ى بمكتبة السيد عبد اهلل بف محمد غمضاف797
 (مجاميع) 13، أخرى (عمـ الكبلـ) 67مجمد رقـ - خ-مشكاة األنوار لمسالكيف مسالؾ األبرار  (53
.  غربية جامع18-42
 . ى1412طبع بتحقيؽ السيد مختار بف محمد أحمد سنة. المعالـ الدينية في العقائد اإلليية (54
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بدأ في تأليفو في . )المعيار لقرائح النظار في شرح حقائؽ األدلة الفقيية وتقرير القواعد القياسية (55
 مكتبة 1487ؽ رقـ 141ى في 766سنة- خ -( ى715جمادى األولى وفرغ منو في رجب سنة 

 صفحات بمكتبة 104ى في 747في عصر المؤلؼ أو بعده بقميؿ سنة - خ-األوقاؼ، أخرى 
ىو المستولي عمى كتاب الحاوي في : العبلمة المرتضى بف عبد اهلل الوزير ىجرة السر، قاؿ في أولو

. أصوؿ الفقو والمشتمؿ عمى أسراره
مف كبلمو في المنع )أوقاؼ وفييا  (مجاميع) 106- خ-مف كبلـ اإلماـ يحيى بف حمزة  (56



 

 

بالفتوى بمذىب اإلماـ الناصر، وفي جواب سؤاؿ رد عميو، ومف كبلمو وقد طالع كتاب التصفية 
. (لمفقيو محمد بف حسف الديممي

.  نحو غربية وىو مجمداف45رقـ - خ-في النحو . المنياج الجمي في شرح جمؿ الزجاج (57
 فقو 316 رقـ 316نور األبصار المنتزع مف كتاب االنتصار منسوب إليو في فيرس الغربية  (58

. وكذلؾ في مكتبة جامع شيارة نسخة كاممة. غربية
( -أئمة اليمف)ثبلثة أجزاء ( أصوؿ ديف. )النياية في الوصوؿ إلى عمـ حقائؽ عمـو األصوؿ (59
 صفحة مصورة بمكتبة محمد عبد العظيـ 538 منو بمكتبة السيد سراج الديف عدالف 1ج- خ

. اليادي
. 164-150أوقاؼ  (مجاميع) 106وصايا اإلماـ يحيى بف حمزة إلى أوالده وزوجاتو  (60
. 233-231وصية أورد جزءًا منيا زبارة في أئمة اليمف  (61
 ورقة بمكتبة الجامع 38قاؿ الحبشي منو نسخة مخطوطة في . الوعد والوعيد وما يتعمؽ بيما (62
. (الكتب المصادرة)
مصادر الترجمة - 9
. 991-2/972مآثر األبرار  (1
-. خ-الآللئ المضيئة  (2
. 1232-3/1224( القسـ الثالث)طبقات الزيدية الكبرى  (3
.  مركز بدر3 ط272-270التحؼ شرح الزلؼ  (4
. 82-2/73لوامع األنوار  (5
 .1131-1124ص (1193)أعبلـ المؤلفيف الزيدية، ترجمة رقـ  (6
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 .253-252مطمح اآلماؿ  (7
 .98-1/97المطائؼ السنية  (8
 . ى749 سنة ، ى729 سنة ، ى669حوادث سنة - خ-الجامع الوجيز  (9

. 51بموغ المراـ  (10
. 207-206فرجة اليمـو والحزف، لمواسعي : تأريخ اليمف المسمى (11
. اإلماـ المجتيد يحيى بف حمزة وآراءه الكبلمية، تأليؼ الدكتور أحمد محمود صبحي (12
. 2/331، ومنو البدر الطالع 144-8/143األعبلـ لمزركمي  (13
بقمـ األستاذ عبد الوىاب بف عمي ( مقدمة التحقيؽ)الجزء األوؿ مف كتاب االنتصار لممؤلؼ،  (14



 

 

. المؤيد، واألستاذ عمي بف أحمد مفضؿ
 

 وصؼ النسخ المعتمدة
اعتمدت بمعونة اهلل تعالى عمى نسختيف مف نسخ ىذا الكتاب، والتي ىي قميمة، باإلضافة إلى نسخة 
ثالثة، لكنيا غير كاممة، اعتمدتيا كنسخة مساعدة وذلؾ بالرجوع إلييا فيما عساه يمتبس أو يشتبو في 

: النسختيف الرئيسيتيف المعتمدتيف وفيما يمي وصؼ ىذه النسخ
 :والكبلـ في وصفيا بسفرييا كاآلتي( أ)النسخة األولى وىي التي رمزت ليا بالرمز  (1
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السفر األوؿ منيا، توفرت لدي نسخة مصورة منو صورت عمى نسخة مصورة أيضًا بمكتبة : أوالً 
السيد العبلمة محمد بف عبد العظيـ اليادي حفظو اهلل، بصعدة ولـ أىتد إلى معرفة أصميا 

أربعمائة وصفحتاف بما في ذلؾ  (402)المخطوط، وعدد صفحات ىذا السفر مف ىذه النسخة 
سـ، واسـ 20×29سطرًا، ومقاس الصفحة  (31)صفحة العنواف، وعدد أسطر الصفحة الواحدة 

ناسحيا مجيوؿ، وكذا تأريخ نسخيا، ونوع خطيا نسخي جيد جدًا، لكنو ال يخمو كحاؿ معظـ 
المخطوطات مف التحريؼ والتصحيؼ، والذي يرجع بدوره إلى سيو النساخ أو صعوبة األـ المنقوؿ 
عمييا، أو غير ذلؾ، وعمى العمـو فالسيو وارد عمى كؿ إنساف، فبل يكاد يخمو منو أحد، ىذا وقد 

. أشرت إلى مواضع التحريؼ أو التصحيؼ في ىذه النسخة في ىوامش الكتاب
نيج )وتتميز ىذه النسخة مف ىذا السفر أف نص كبلـ أمير المؤمنيف عميو السبلـ الوارد في 

وىو يعني األصؿ، حتى إذا انتيى مف ذلؾ رمز ( ص)يرمز لو فييا قبؿ إيراده بالحرؼ  (الببلغة
وىو يعني الشرح لكف ال يعمـ ىؿ ذلؾ جاء مف جية المؤلؼ أـ مف جية  (ش)لشرحو بالحرؼ 

الناسخ أـ مف بعض المتأخريف اجتيادًا ليتميز األصؿ عف شرحو، لكف الذي ترجح عندي أنو ليس 
نما مف غيره؛ ألف النسخة  بسفرييا خمت عف مثؿ ذلؾ، باإلضافة إلى  (ب)مف جية المؤلؼ، وا 

قد خمت  (أ)النسخة الثالثة والتي اعتمدتيا كنسخة مساعدة، باإلضافة أف السفر الثاني مف النسخة 
ىي أيضًا مف ذلؾ، وىي نسخة قديمة الخط جدًا، ولعميا إحدى النسخ التي خطت في عصر 

. المؤلؼ
: الصفحة األولى مف ىذا السفر ىي صفحة العنواف واسـ المؤلؼ، ففي أعبلىا عنواف الكتاب ونصو

 السفر األوؿ مف كتاب)
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مما ولي نظـ : )وتحتو اسـ المؤلؼ قاؿ فيو (الديباج الوضي في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي
شذوره وجمانو، وتمخيص معانيو وبيانو، وحيد زمانو وفريد أوانو، تاج العترة المكمؿ، وطراز المجد 

. (اإلماـ المؤيد باهلل أبو الحسيف يحيى بف حمزة بف عمي الحسيني أيده اهلل: الرفيع األوؿ
فضالو، والصبلة عمى محمد وعمى آلو ): يمي ذلؾ مباشرة ىذه العبارة والحمد هلل شكرًا عمى نعمو وا 

. (وسمـ تسميماً 
وتحت ذلؾ ستة أبيات شعرية، كؿ بيتيف عمى حدة، ولـ يحدد قائؿ كؿ منيا، وىي بخط مختمؼ عف 

: خط النسخة، قاؿ فييا
: هلل در القائؿ

وكؿ صعب بو ييوف .... الصبر مفتاح كؿ خير 
ما قيؿ ىييات ال يكوف .... وطالما نيؿ باصطبار 

: غيره
وىذه الغاية حتى متى .... الصبر محمود إلى غاية 
في ضمنو يذىب عمر الفتى .... ما أحسف الصبر ولكنو 

: هلل در القائؿ
ومف مواىبو تنمو عمى العدد .... يا مف أياديو عندي غير واحدة 
إال وجدتؾ فييا آخذًا بيدي .... ما نابني في زماني قط نائبة 

ويظير أف ىذه النسخة قد انتقمت إلى عدة مالكيف، ويظير ذلؾ عمى صفحة العنواف حيث كتبت 
ىذه التمميكات في زواياىا وجوانبيا، وجميع ذلؾ بخطوط مختمفة، ففي الزاوية اليمنى تحت اسـ 

: المؤلؼ تمميؾ لفظو
الحمد هلل، مف فضؿ اهلل واهلل ذو الفضؿ العظيـ عمى عبده وابف عبده وابف أمتو المؤتـ بكتابو وسنة )

نبيو، المتمسؾ إف شاء اهلل بيما وبأىؿ بيت نبييصمى اهلل عميو وآلو وسمـ أحمد بف محمد بف حسيف 
. (األكوع وفقو اهلل وغفر اهلل لو ولوالديو وختـ لو وليما بالحسنى بمحمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ

. (وىذا التمميؾ بغير تأريخ)
 :وفي الزاوية اليسرى تمميؾ آخر لفظو
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الحمد هلل رب العالميف، مف فضؿ اهلل سبحانو واهلل ذو الفضؿ العظيـ عمى عبده وابف عبده وابف )
أمتو المؤتـ بكتابو وسنة نبيو والمتمسؾ إف شاء اهلل بيما وبأىؿ بيت نبيو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ 
محمد بف أمير المؤمنيف غفر اهلل لو ولوالديو وختـ لو وليما بالحسنى بمحمد وآؿ محمد صمى اهلل 

(. وىذا أيضًا بدوف تأريخ. )(عميو وآلو وسمـ
: وتحتو تمميؾ آخر لفظو

مف فضؿ اهلل تعالى عمى عبده وابف عبده الفقير إلى عفوه ورحمتو وفضمو السيد أحمد بف قاسـ بف )
(. وىذا بدوف تأريخ. )(محمد العياني وفقو اهلل، بالشراء الصحيح

: وبجانبو مف جية اليسار بيع لمكتاب قاؿ فيو
بعت ىذا الكتاب المبارؾ مف سيدنا صفي الديف أحمد بف محمد بف حسيف األكوع، بثمف قبضتو )

، (لعمو الصعدي) الفقيو صبلح بف عبد اهلل الصعادي ، ى1108مستوفى، في تأريخ شير شواؿ سنة 
شيد عمى بيع الفقيو صبلح الصعدي واهلل خير الشاىديف : وبجانب ىذا البيع شيادة عميو قاؿ فييا

. (ليذا الكتاب إلى القاضي صفي الديف أحمد بف محمد بف حسيف واستيفاء الثمف، محمد بف عمي
في ممؾ السيد أحمد بف  (اهلل)مف مواىب ): وفي أعمى الصفحة تمميؾ لمسيد أحمد بف فايع قاؿ فيو

 . ى1304وبقية التمميؾ غير مفيـو لضعؼ الخط، وىذا التمميؾ مؤرخ سنة . (فايع
لمعبد الفقير إلى اهلل حسيف بف ): وفي الجانب األيسر مف الصفحة في أعبلىا تمميؾ آخر قاؿ فيو

وىو مؤرخ لكنو لـ يتضح التأريخ جيدًا  (أحمد الحيمي غفر اهلل لو وصمى اهلل عمى محمد وآلو رجب
. لعدـ وضوح التصوير في ىذا الموضع

بدوف . (أفقر عباد اهلل وأحوجيـ إليو السيد إسماعيؿ فايع عفا اهلل عنو): يميو تمميؾ آخر قاؿ فيو
 .تأريخ
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أودعت ىذا الكتاب شيادة أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو وأف محمدًا رسوؿ ): يميو ىذه التعميقة
اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، أّدى األمانة وبمغ الرسالة، وأف الموت حؽ، وأف اهلل يبعث مف في 

القبور، وأف الجنة والنار حؽ، والحساب يـو المعاد، عمى ىذه أحيا وعمييا أموت، وعمييا أبعث إف 
. (شاء اهلل

وفي أسفؿ الصفحة ثبلث شيادات أخرى عمي بيع الكتاب تركتيا اختصارًا، يمييا تمميؾ آخر مجيوؿ 
مف فضؿ اهلل سبحانو عمى عبده الفقير إلى عفوه أحمد بف أحمد بف يحيى بف ): التاريخ قاؿ فيو

الحسف بف عمي بف أمير المؤمنيف المتوكؿ عمى اهلل إسماعيؿ بف اإلماـ المنصور باهلل وفقو اهلل 
. (تعالى لصالح العمؿ بمنو وفضمو



 

 

: ىذا ويمي صفحة العنواف أوؿ المخطوط مف ىذا السفر، قاؿ فيو
بسـ الرحمف الرحيـ، الميـ أعف ويسر برحمتؾ يا أرحـ الراحميف، الحمد هلل الحكيـ الذي أنطؽ لساف )

اإلنساف فأفصح بوجوده وحقائؽ عرفانو، المناف الذي أوضح لنا منار البرىاف، فكشؼ لنا عف باىر 
تقانو . (إلخ....حكمتو وعظيـ سمطانو، القيـو الذي تضاءلت العقبلء عف اإلحاطة بدقيؽ صنعو وا 

: وآخر المخطوط
وقد نجز غرضنا مف شرح كبلمو ىذا، عمى ما اشتمؿ عميو مف األسرار والمعاني والحمد هلل، وهلل )

در نصائح أمير المؤمنيف فيما بذلو لمخمؽ، وأعبلىا وأحقيا برضواف اهلل ومطابقة مراده وأوالىا، فمقد 
ناؿ مف اهلل عظيـ الزلفى وعمو الدرجات، وقاـ بما بذلو في ذاتو مف عظيـ األجر ومضاعؼ 

. (الحسنات
ويظير أنيا بخط ناسخ . (الحمد لولي الحمد ومستحقو، وصمواتو عمى خير خمقو): وكتب تحت ذلؾ

 .الكتاب
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عف أبي : وبقي في آخر صفحة منو فراغ مقدار ثبلثة أسطر كتب فييا ىذا الحديث النبوي الشريؼ
لكؿ شيء حقيقة، وما بمغ عبد حقيقة اإليماف حتى )): الدرداء، عنو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ قاؿ

، رواه أحمد والطبراني، ورجالو ((يعمـ أف ما أصابو لـ يكف ليخطئو، وما أخطأه لـ يكف ليصيبو
. انتيى. ثقات
توفرت لدي نسخة مصورة منو صورت عمى نسخة مصورة : (أ)السفر الثاني مف النسخة : ثانياً 

ى الموافؽ 20/5/1415بتأريخ  (212)أيضًا، توجد بمكتبة المعيد العالي لمقضاء بصنعاء، برقـ 
ـ، صورت عمى مخطوط في ممؾ خزانة المدرسة العممية بحوث، أحضرىا لمتصوير 24/10/1994

رئيس محكمة استئناؼ )إلى مكتبة المعيد العالي لمقضاء األخ العبلمة محمد بف عبد اهلل الشرعي 
، وفي أوؿ ىذه النسخة استمارة مف المعيد العالي تحتوي عمى بيانات متعمقة بالنسخة، (سيئوف حالياً 

كرقميا في مكتبة المعيد وتأريخ تصويرىا، وعنوانيا واسـ مؤلفيا، وكاتبيا، وتأريخ كتابتيا، وعدد 
 .صفحاتيا، ونوع خطيا واسـ مالكيا، واسـ مف أحضرىا لمتصوير وغير ذلؾ مف البيانات
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صفحة بما في ذلؾ صفحة العنواف، ومقاس  (397)وىذا السفر مف ىذه النسخة عدد صفحاتو 
 سطرًا، واسـ 36 سطرًا إلى 35سـ، وعدد أسطر الصفحة تتفاوت ما بيف 20×29الصفحة الواحدة 

ناسخيا مجيوؿ، ونوع خطيا نسخي قديـ جدًا، قميؿ التنقيط، وكثير مف كمماتيا متداخمة بعضيا 
ببعض، بمعنى أف كممة ما يتصؿ أوليا بنياية الكممة التي قبميا، مما يعسر فيميا وتمييزىا إال بعد 

جيد مضف، وىذا أحد أىـ الصعوبات التي واجيتني في التحقيؽ، باإلضافة إلى رداءة التصوير 
والنسخة األخرى مف الكتاب كانتا بمثابة  (ب)وعدـ وضوح أطراؼ بعض الصفحات، ولكف النسخة 

الفتح في تمييز ما أبيـ مف ىذا السفر أو عدـ وضوحو، فساعدتني ىاتاف النسختاف عمى فيـ ما 
. التبس مف ذلؾ ومعرفتو

وعناويف خطب أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ وكتبو ووصاياه وعيوده كتبت في ىذه النسخة 
بالخط الكبير فيسيؿ قراءتيا بسيولة، ونص كبلـ أمير المؤمنيف في ىذه النسخة عميو عبلمة تميزه 
عف شرحو، وذلؾ بتمويف مكاف كتابتو بحبر أو مادة معينة ال تؤثر عمى وضوحو، فيو يبرز واضحًا 
جميًا مف بيف ذلؾ، وكما ىو واضح مف خبلؿ النسخة ىذه فبل أدري ما لوف المادة المستخدمة في 

. ذلؾ، فالذي بيف يدي ىو نسخة مصورة تصويرًا عادياً 
وتتميز ىذه النسخة بالدقة، والتحريؼ أو التصحيؼ ال يوجد فييا إال عمى جية القمة والندرة، وبعض 

. سؤاؿ، وجوابو: الكممات مكبرة مثؿ قولو
السفر ): والصفحة األولى مف ىذا السفر ىي صفحة العنواف، وىو مكتوب بالخط الكبير ولفظو

 .(الثاني مف كتاب الديباج الوضي في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي
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، وتحت ذلؾ (لمشريؼ الحسيني يحيى بف حمزة تجاوز اهلل عنو وعفا): وتحتو اسـ المؤلؼ فقاؿ فيو
مف الجانب األيمف مقدار أربع كممات لـ يتضح لي مفيوميا بسبب عدـ وضوحيا في التصوير، ثـ 

ألفو وأنشاه وكشؼ غامضو وجبله السيد ): كتب تحتيا اسـ المؤلؼ ثانيًا وىو بخط كبير قاؿ فيو
اإلماـ األفضؿ العبلمة الَعَمـ األطوؿ شرؼ العترة جماؿ األئمة عماد الديف، كعبة المسترشديف يحيى 

. (بف حمزة أطاؿ اهلل بقاه، وحرس عبلئو
أطاؿ اهلل بقاه، أف ىذا السفر نسخ : ومف خبلؿ ىذا التعريؼ الثاني باسـ المؤلؼ يتضح لنا مف قولو

. في حياة المؤلؼ وعمى عيده وأنو مف أقدـ نسخ الكتاب
الحمد هلل عمى ): وفي أسفؿ صفحة العنواف عبارة بالخط الكبير في سطريف كتبت مف الوسط لفظيا

. (فضمو وجوده ونعمائو، والصبلة عمى محمد رسولو وسيد أنبيائو وآلو الطيبيف
وفي نياية الصفحة وفي حدود ثبلثة أسطر كتبت مف الوسط كتابة غير واضحة، ولـ يتضح منيا 



 

 

ويرجع السبب في ذلؾ إلى عدـ وضوح التصوير، ولعؿ ذلؾ تمميؾ لمكتاب  (ىذا الكتاب): سوى قولو
. واهلل أعمـ

: أوؿ ىذا السفر
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، الميـ عونؾ يا أكـر األكرميف ولطفؾ، ومف خطبة لو عميو السبلـ في )

باألدلة التي نصبيا وقررىا، فاألدلة العقمية دالة عمى وجوده وتوحيده، : (انتفعوا ببياف اهلل): الوعظ
. (واألدلة الشرعية داللة عمى المصالح والمفاسد مف دينو

: آخره
. (وكاف الفراغ منو في شير ربيع اآلخر مف شيور سنة ثماني عشرة وسبعمائة)

الحمد هلل عمى كؿ حاؿ ): وكتب بعد ذلؾ عبارة بالخط الكبير والتي تبدو أنيا بخط الناسخ قاؿ فييا
 .(مف األحواؿ، والصبلة عمى محمد وعمى آلو خير عترة وآؿ
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وىي نسخة مصورة أيضًا عمى أصميا المخطوط الذي يوجد بمكتبة األوقاؼ بالجامع (ب)النسخة - 2
، وحصمت عمييا بعد جيد مضف، (األوؿ والثاني)الكبير بصنعاء، وىي نسخة كاممة بسفري الكتاب 

( 196)صفحة، السفر األوؿ منيا يقع في  (944)ورقة أي  (472)وىي نسخة جيدة جدًا، وتقع في 
صفحة، وىي بخط ناسخ  (556)ورقة أي  (278)صفحة، والسفر الثاني يقع في  (392)ورقة أي 

واحد، وىو عبد الحفيظ بف عبد الواحد بف عبد المنعـ النزيمي، ونوع الخط نسخي جيد جدًا، فرغ مف 
 ، ى1071نساخة السفر األوؿ ظير يـو الجمعة األغر ثاني وعشريف خمت مف شير رمضاف سنة 

 . ى1072وفرغ مف نساخة السفر الثاني ضحى يـو اإلثنيف المبارؾ ثامف شير ربيع األوؿ سنة 
إلى  (29)سـ، وعدد أسطر الصفحة الواحدة تتفاوت مف 17×20: ومقاس صفحات ىذه النسخة

. سطراً  (31)سطرًا، والغالب  (31)إلى  (30)
وتتميز ىذه النسخة أف جميع صفحاتيا مسطرة مف جميع الجوانب كما احتوت عمى كثير مف 

اليوامش بيف السطور أو عمى جوانب الصفحات والتي غالبيتيا تتحدث عف الفروؽ بيف النسخ سواء 
. كانت نسخًا مف الكتاب أـ مف متف النيج، وقد أثبتُّ ذلؾ في ىوامش الكتاب

كما تتميز ىذه النسخة بنوع خطيا فيو كما أشرت إليو جيد جدًا، وىو واضح ومنقوط يسيؿ قراءتو 
وقميبًل ما يوجد فييا تحريؼ أو تصحيؼ، وعناويف خطب أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ وكتبو 

سؤاؿ، وجوابو، أو والجواب، وىكذا، : وعيوده ووصاياه مكبرة بالخط الكبير، وكذا بعض الكممات مثؿ
وكبلـ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ الوارد في كتاب نيج الببلغة مكتوب بالمداد األحمر، والشرح 

. بالمداد األسود، عرفت ذلؾ مف خبلؿ وقوفي عمى أصميا المخطوط



 

 

كتاب ): احتوت الورقة األولى مف السفر األوؿ عمى العنواف، وذلؾ في صفحة واحدة منيا قاؿ فيو
 .(الديباج الوضي في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي
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نظـ شذوره وجمانو وتمخيص معانيو وبيانو، وحيد زمانو ): تحت ذلؾ مباشرة اسـ المؤلؼ قاؿ فيو
اإلماـ المؤيد باهلل أبو الحسيف يحيى بف : وفريد أوانو، تاج العترة المكمؿ وطراز المجد الرفيع األوؿ

. (حمزة بف عمي الحسيني أيده اهلل
بخزانة سيدنا القاضي العبلمة فخر األمة صبلح بف عبد اهلل الحيي حفظو اهلل ومتع ): وتحتو كتب

. (آميف. بحياتو
: وعمى ىذه الصفحة عدد مف التمميكات، فعمى الزاوية اليسرى مف تحت العنواف والمؤلؼ تمميؾ لفظو

ىذا الكتاب ممؾ الوالد الحاج العزي محمد بف أحمد بف عمي العرجبي أطاؿ اهلل بقاه بالبيع الصحيح )
. ( ى1300بتأريخو شير محـر سنة

الحمد هلل، ممكو مف فضؿ اهلل عميو ): يميو تمميؾ آخر وبخط مختمؼ عف التمميؾ األوؿ قاؿ فيو
. ( ى1245محمد بف عمي العزاني غفر اهلل لو في شير الحجة سنة

ثـ صار بالميراث إلى ولده عبد اهلل بف محمد بف ): يمي ذلؾ مباشرة بخط مختمؼ عف سابقو قولو
عمي العزاني، ألحقو اهلل بأبيو صالحًا مسممًا وأحسف ختامو، وجعؿ ما بقي مف أيامو بالمشي عمى 

. ( وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وآلو وصحبو، ى1264نيج أبيو عالمًا أو متعممًا شير شعباف سنة
الحمد هلل وحده، صار ىذا الكتاب ): وبجانب ذلؾ التمميؾ بخط أكبر مف سابقو تمميؾ آخر لفظو

العظيـ مف فضؿ اهلل العمي الكريـ ممكي بالشراء بواسطة عمي دخاف المنادي بالكتب بثمف واؼ مسمَّـ 
إليو، والحمد هلل رب العالميف، محب محمد وآلو صمى اهلل وسمـ عمييـ يحيى بف صالح بف يحيى 

 .وىذا التمميؾ مجيوؿ التأريخ (السحولي عفا اهلل عنيـ
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الحمد هلل، ثـ صار بحمد اهلل سبحانو في نوبة ): وفي أسفؿ ىذه الصفحة أيضًا تمميؾ آخر قاؿ فيو
الحقير إلى مواله العمي الكبير، محمد بف يحيى مداعس وفقو اهلل تعالى، بطريؽ الشراء الصحيح 

. (ى فممو الحمد وسبحاف اهلل وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وآلو وسمـ1334بتأريخو ربيع اآلخر سنة
: وفي الجانب األيسر مف ىذه الصفحة أربعة تمميكات أخرى قاؿ فييا عمى التوالي



 

 

إلى ربو العمي محمد بف أحمد بف عبد السبلـ النزيمي  (الحقير)الحمد هلل انتقؿ إلى ممؾ الفقير - 1
. (وىذا التمميؾ بدوف تأريخ). بالوجو الصحيح الشرعي، والحمد هلل رب العالميف

مف فضؿ اهلل عمى عبد اهلل بف محسف بف أمير المؤمنيف بف المؤيد باهلل غفر اهلل لو ولوالديو  (2
 . ى1140بتأريخ ربيع اآلخر 

. (وىذا بدوف تأريخ). صار مف كتب الفقير إلى اهلل الغني أحمد بف عبد الرحمف موسى- 3
. (وىذا أيضًا بدوف تأريخ). أفقر العباد إلى رحمة اهلل السيد إسماعيؿ بف محمد فايع عفا اهلل عنو- 4

: وفي أعمى الصفحة أيضًا تمميؾ آخر لفظو
الحمد هلل رب العالميف، مف خزانة موالنا أمير المؤمنيف المتوكؿ عمى اهلل رب العالميف يحيى بف )

. ( ى1353المنصور باهلل محمد بف يحيى حميد الديف أطاؿ اهلل مدتو، ذي القعدة الحراـ سنة
وفي أوؿ صفحة مف المخطوط وىي بدايتو والتي تمت صفحة العنواف، عمى الجانب األيمف منيا 

 :وقفية لمكتاب مف اإلماـ يحيى حميد الديف وىي بخط ممتاز قاؿ فييا
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الحمد هلل مف وقؼ موالنا أمير المؤمنيف المتوكؿ عمى اهلل يحيى بف أمير المؤمنيف المنصور باهلل )
محمد بف يحيى حميد الديف طوؿ اهلل عمره، عمى مكتبة الجامع المقدس، مف جممة الكتب الموقوفة 
ىنالؾ بنظر الحافظ وعمى الشروط المحررة بالقمـ الشريؼ في غرة السجؿ العاـ الموجود بيد الحافظ 
وصورتو لدى ناظر أوقاؼ صنعاء، وقفًا صحيحًا شرعيًا نافذًا مف حينو، تقبؿ اهلل منو وجزاه خيرًا، 

. ( ى1360وحرر بتأريخو شير ربيع الثاني سنة 
: أوؿ السفر األوؿ

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، الحمد هلل الحكيـ الذي أنطؽ لساف اإلنساف فأفصح بوجوده وحقائؽ عرفانو، )
المناف الذي أوضح لنا منار البرىاف، فكشؼ لنا عف باىر حكمتو وعظيـ سمطانو، القيـو الذي 

تقانو . (تضاءلت عقوؿ العقبلء عف اإلحاطة بدقيؽ صنعو وا 
: آخره

وقد نجز غرضنا مف شرح كبلمو ىذا عمى ما اشتمؿ عميو مف األسرار والمعاني، والحمد هلل، وهلل )
در نصائح أمير المؤمنيف فيما بذلو لمخمؽ، وأعبلىا وأحقيا برضواف اهلل وبمطابقة مراده وأوالىا، فمقد 

ناؿ مف اهلل عظيـ الزلفة وعمو الدرجات، وقاـ بما بذلو في ذاتو مف عظيـ األجر، ومضاعفة 
. (الحسنات

 :وقاؿ الناسخ بعد ذلؾ ما لفظو
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تـ السفر األوؿ مف كتاب الديباج الوضي في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي، والحمد هلل أواًل وآخرًا )
وباطنًا وظاىرًا عمى تمامو وكتبو، واهلل المسئوؿ أف ينفع بو المؤمنيف، وأف يأجر مف أنشأه وجبر 
ينابيعو لمناىميف، وأف يجعمو يـو القيامة لو نورًا، وأف يغفر لنا ولو ولجميع المسمميف، والصبلة 

فرغ مف رقـ ىذه النسخة الضنينة . والسبلـ عمى سيدنا محمد األميف وآلو المياميف وصحابتو أجمعيف
الجميمة الثمينة، الجديرة بأف تشرى بالميج، فضبًل عف العرض األحج، وأف يظف بيا عف الحبيب وال 
حرج، ظير يـو الجمعة األغر ثاني وعشريف خمت مف الشير األشير، ذي الفضؿ األجزؿ األكبر، 

 مف اليجرة النبوية عمى ( ى1071)شير رمضاف المعظـ مف عاـ إحدى وسبعيف وألؼ، سنة 
صاحبيا أفضؿ الصبلة وأزكى السبلـ، ما رقـ حرؼ باألقبلـ، بخزانة سيدنا القاضي األعمـ األوحد 

، عمي اليمة، فخر  ذي السؤدد الذي ال يضاىى، والفخر الذي ال  (كممة غير مفيومة)األمجد األكـر
يتناىى، والعناية التامة، واليمة السامية، تشييد أركاف الوراثة النبوية وتأبيد بناىا، مف ال يضبط 

محامده القمـ وال بعضيا، وال يسامي سماىا، ضياء الديف صبلح بف عبد اهلل الحيي أحيا اهلل ذاتو 
وحياىا، وبمغو مف اآلماؿ منتياىا، وحرس ميجتو وأطاؿ بقاىا، وغمر ببركتو وعمومو وسناىا، عمى 
مر الدىور ومداىا، بيد العبد الفقير المعترؼ بالتقصير عبد الحفيظ بف عبد الواحد بف عبد المنعـ 

. انتيى. (النزيمي تواله اهلل وبمغو مف اآلماؿ أقصاىا
 :وكتب في آخر ىذه الصفحة ما لفظو
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ف كاف في ) بمغ مقابمة وتصحيحًا عمى األـ المنسوخ عمييا بحسب الطاقة واإلمكاف واالعتناء التاـ وا 
األـ بعض سقـ واألغمب الصحة، وقؿ مف ينجو مف الخطأ والزلؿ إال كتاب اهلل عزَّ وجّؿ، بتأريخ 

 بخط مالكو الفقير الحقير صبلح بف عبد اهلل ، ى1071نيار اإلثنيف سادس عشر شير شواؿ سنة 
. (الحيي

عمى العنواف، واسـ المؤلؼ  (197)بدأ السفر الثاني مف الكتاب، احتوت الورقة  (197)ومف الورقة 
: كتبيا داخؿ دائرة منقوشة جميمة الشكؿ، فقاؿ

. (السفر الثاني مف كتاب الديباج الوضي في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي)
ألفو وأنشأه وكشؼ غامضو وجبله السيد اإلماـ األفضؿ، الَعَمـ العبلمة ): يميو اسـ المؤلؼ فقاؿ فيو

األطوؿ، شرؼ العترة، وجماؿ األسرة، عماد الديف، كعبة المسترشديف، منيؿ شرب الصاديف، وحيد 



 

 

زمانو وفريد أوانو، اإلماـ المؤيد باهلل أبو الحسيف يحيى بف حمزة بف عمي الحسيني قدس اهلل روحو 
. (الطاىرة في الجنة، وأعاد مف بركاتو لوليو

: وكتب تحت ذلؾ داخؿ دائرة أيضًا جميمة الشكؿ وأصغر مف سابقتيا وبخط جميؿ قولو
بخزانة سيدنا القاضي العبلمة خدف وحور عيف الكتب، المممؽ لما فييا شوؽ وحب، ذروة الكماؿ )

وعيف أعياف أىمو، الفخر الذي ال يناؿ، وواسطة عقد الآلؿ، ضياء الديف صبلح بف عبد اهلل الحيي، 
. (أحيا اهلل بطوؿ بقاه كؿ إحياء، وجمع لو خيري اآلخرة والدنيا، وأحسف لو اآلخرة

: أوؿ السفر الثاني مف ىذه النسخة
باألدلة التي : (انتفعوا ببياف اهلل)بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، ومف خطبة لو عميو السبلـ في الوعظ، )

نصبيا وقررىا، فاألدلة العقمية دالة عمى وجوده وتوحيده، واألدلة الشرعية دالة عمى المصالح 
 .(إلخ...والمفاسد مف دينو 
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وكاف الفراغ منو في شير ربيع اآلخر مف شيور سنة ثماني عشرة وسبعمائة، تـ كبلـ اإلماـ ):آخره
اتفؽ الفراغ مف زبر ىذه النسخة الكريمة التي ىي . المؤيد عميو السبلـ، عظـ اهلل أجره وشكر سعيو

لممثؿ عديمة، البالغة في الرشاقة والعناية والرواقة الغاية، الوحيدة النسخ، العديمة المثؿ، الموصوفة 
بالنياية التي ال يحاط بمحاسنيا ذاتًا واسمًا ومعنى، ويعيي ذلؾ أتـ نعتيا بما ذكره ليعرؼ قدرىا 

نجاحو، ضحى يـو اإلثنيف المبارؾ  ويضف بيا عف االبتذاؿ والسماحة، ولو كاف فيو أعظـ مطمب وا 
مف يـو في شير ربيع األوؿ مف شيور عاـ اثنيف وسبعيف وألؼ عاـ مف ىجرة نبينا محمد عميو 

وعمى آلو أفضؿ الصبلة والسبلـ، أبرزىا كريـ السعاية وعظيـ العناية واإليثار ليا عمى سائر 
ضروريات المواـز التي ال بد منيا، واشتداد الرغبة وجعميا أعظـ طمبة ال غنى عنيا، مف مالكيا 

سيدنا القاضي العبلمة الذي لـ يدع فخرًا إال قصده وأّمو، واستولى عميو وزّمو، وال عموًا إال احتمؿ 
 في بموغو إليو كؿ أزمة حتى يبمغ منو مرامو، ففاؽ أىؿ اآلفاؽ، وراؽ تعبو في األوراؽ،
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صبلح بف عبد اهلل الحيي، بمغو اهلل مف فضمو ما يرجى : ولـ يحص القمـ بعض محاسنو الرشاؽ
ومتع المسمميف بطوؿ مدتو وبقاء وجيو الوضي وتقبؿ منو ذلؾ السعي الحميد والوصؿ المديد وجازاه 

عميو بالفضؿ الثري ليس عميو مزيد وجعمو خالصًا لوجيو الكريـ مقربا لنا ولو مف جنات النعيـ 



 

 

وتشرؼ برقـ الكتاب الجميؿ والسفر الجميؿ ذكرى بالدعاء الصالح مف مالكو والناظر فيو الفقير إلى 
كـر مواله القدير عبد الحفيظ بف عبد الواحد بف عبد المنعـ بف عبد الرحمف بف الحسيف النزيمي، غفر 

اهلل لو ولوالديو ولجميع المسمميف سائبًل الدعاء بحسف الخاتمة والتوفيؽ إلى ما يرضي اهلل سبحانو 
والعصمة عف 

معاصيو، ورضوانو األكبر، وبموغ األمؿ والوطر في الدنيا واآلخرة، وسبحاف اهلل والحمد هلل وال إلو إال 
اهلل واهلل أكبر كمما كتب بكتب حرؼ وكمما ذكره الذاكروف، وغفؿ عف ذكره الغافموف أبدًا مضاعفًا 

. (وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وآلو وصحبو وسمـ والحمد هلل رب العالميف
: وقاؿ في آخر صفحة منو

الحمد هلل، بمغ مقابمة وتصحيحًا عمى حسب الطاقة واإلمكاف عمى نسختيف لـ يكف فييما قوة )
الصحة، ولكف فقد أفادت كؿ واحدة ما لـ تفد األخرى، فممو الحمد كثيرًا بكرة وأصيبًل، في الميمة 

ى بمحروس المحويت، وهلل 1073 شير جمادى األولى سنة 25المسفر فييا صبح الخميس يـو 
الحمد كثيرًا بكرًة وأصيبًل، ونسألو أف يوزعنا شكر نعمو ويفتح عمينا بالعمؿ بمقتضيات كبلـ أمير 

. (المؤمنيف وحكمو، بحؽ محمد وآلو، كتب مالكو الفقير صبلح بف عبد اهلل الحيي لطؼ اهلل بو
الحمد هلل فرغ مف قراءتو عبد اهلل الفقير إليو في أوقات أخرى ): وفي جانب آخر صفحة منو كتب

ولـ أعرؼ اسـ كاتب ىذه العبارة ألنو . ( ى1286جمادى اآلخرة سنة 23ضحوة يـو الجمعة 
 .مطموس عميو
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النسخة الثالثة وىي نسخة مساعدة وىي نسخة مصورة أيضًا وقد أفادتني كثيرًا، وىي نسخة غير - 3
كاممة ومتبور مف أوليا عدد كثير مف الصفحات وكذا مف آخرىا باإلضافة إلى عدـ الدقة في ترتيب 
صفحاتيا عند التصوير، وىي متنوعة الخطوط بقمـ أكثر مف ناسخ، فجاءت خطوطيا متفاوتة بيف 

ضعيؼ وجيد، وعناويف خطب أمير المؤمنيف وكتبو وعيوده ووصاياه مكتوبة بالخط الكبير، وناسخيا 
وقد نجز غرضنا :  وقاؿ في آخر السفر األوؿ منيا، ى949مجيوؿ، وتأريخ النسخ لمسفر األوؿ سنة

مف شرح كبلمو ىذا عمى ما اشتمؿ عميو مف األسرار والمعاني والحمد هلل، وهلل در نصائح أمير 
المؤمنيف فيما بذلو لمخمؽ وأعبلىا، وأحقيا برضواف اهلل ومطابقة مراده وأوالىا، فمقد ناؿ مف اهلل 

. (عظيـ الزلفة وعمو الدرجات وفاز بما بذلو في ذاتو مف عظيـ األجر ومضاعفة الحسنات
تـ السفر األوؿ مف كتاب الديباج الوضي في الكشؼ عف أسرار كبلـ ): وقاؿ الناسخ بعد ىذا

الوصي في العشر األواخر مف جمادى األولى مف سنة تسع وأربعيف وتسعمائة، والحمد هلل أواًل وآخرًا 
 .(وظاىرًا وباطنًا، والصبلة عمى سيدنا محمد وعمى آلو الطيبيف الطاىريف، وحسبنا اهلل ونعـ الوكيؿ



 

 

(1/80 )

 

عممي في التحقيؽ 
قمت بمقابمة المصفوفة عمى النسخة التي تـ عمييا الصؼ وىي النسخة التي رمزت ليا بالحرؼ - 1
 (أ)وذلؾ لضبط النص وتصحيحو وتقويمو، ثـ بعد االنتياء مف مقابمة المصفوؼ عمى النسخة  (أ)

، وفي خبلؿ ذلؾ (ب)قمت بمقابمتو ثانية عمى نسخة أخرى مف الكتاب وىي التي رمزت ليا بالحرؼ
استعنت بنسخة ثالثة لممخطوط، وذلؾ بالرجوع إلييا فيما اشتبو والتبس في النسختيف، وأثبت الفروؽ 

 (ب)بيف النسخ وأشرت إلى ذلؾ في ىوامش الكتاب، وفي حاؿ وجود كممة أدؽ وأوضح في النسخة 
أو في النسخة الثالثة أدرجت ذلؾ ضمف نص الكتاب وأشرت إلى ذلؾ في اليامش بجعؿ الكممة 

. فيو مع توضيح السبب في ذلؾ ميما أمكف (أ)الواردة في 
قسمت النص إلى فقرات، والفقرات إلى جمؿ، واستخدمت في ذلؾ عبلمات الترقيـ المتعارؼ - 2

. عمييا
خرجت أغمب ومعظـ األحاديث النبوية الواردة في الكتاب وىي كثيرة جدًا، خرجت ذلؾ ميما - 3

. أمكف وفي حدود المراجع التي بيف يدي، واعتمدت في تخريج بعضيا عمى الكمبيوتر
قارنت كثيرًا مف نصوص كبلـ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ الواردة في الكتاب مع كتاب - 4

. نيج الببلغة المطبوع، وأشرت إلى مواضع الفروؽ واالختبلفات في اليامش
قمت بتفسير الكثير مف الكممات المغوية واعتمدت في ذلؾ عمى قواميس المغة المشيورة والمتوفرة - 5

. لدي
ترجمت لكثير مف األعبلـ الواردة أسمائيـ في الكتاب، وتركت كثيرًا مف المشاىير منيـ - 6

 .لشيرتيـ، وذكرت المصدر في كؿ ترجمة
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وثقت الكثير مف الشواىد الشعرية المغوية الواردة في الكتاب في اليامش، وذلؾ بذكر اسـ - 7
الكتاب الوارد فيو كؿ شاىد عمى حدة، وذكر اسـ قائمو إف وجد، ولـ يذكره المؤلؼ، أو روي لقائؿ 

. آخر، وذكر شرحو مف المصدر المذكور فيو ميما أمكف
بحثت عف الكثير مف الروايات التأريخية وغيرىا التي ذكرىا المؤلؼ، والتي لـ يعزوىا إلى - 8

مصدرىا، فما وجدتو مف ذلؾ ذكرتو في اليامش وذلؾ بذكر المصدر وغير ذلؾ مما يستمـز 
. التوضيح



 

 

رجعت فيما أمكنني إلى المصادر التي بيف يدي والتي ذكرىا المؤلؼ ورجع إلييا وأشرت إلى - 9
. ذلؾ في اليامش

رقمت خطب أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ أو ما يجري مجراىا المذكورة في الكتاب وكذلؾ - 10
الكتب والرسائؿ والحكـ القصيرة، ترقيمًا متسمسبًل لتمييز كؿ خطبة أو كتاب أو حكمة قصيرة عمى 

. حدة
أثبت في النص بعض عناويف الخطب التي لـ ترد عناوينيا في الكتاب، ووردت في شرح نيج - 11

الببلغة البف أبي الحديد، أو في كتاب نيج الببلغة بشرح الشيخ محمد عبده، أو أي كتاب لنيج 
. الببلغة مطبوع تمكنت مف مطالعتو، وجعمت ذلؾ بيف معقوفيف وأشرت إليو في اليامش

عمقت في اليامش عمى بعض نصوص الكتاب وتوضيحيا، وذكر بعض الفوائد المتعمقة بيا، - 12
بانة ما عساه يمتبس أو يشتبو، واعتمدت  بغية إمتاع القارئ وخدمة لمنص وطمبًا لممزيد مف الفائدة، وا 

. في ذلؾ عمى أقواؿ العمماء والباحثيف
جعمت نص كبلـ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ بيف قوسيف وميز النص بينيما بالقمـ - 13

 .الكبير
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كممة شكر 
وال يفوتني أف أتقدـ بخالص الشكر والتقدير لكؿ مف مّد لي يد العوف والمساعدة في تحقيقي ليذا 

عبد السبلـ / الكتاب الجميؿ وأخص بالذكر أستاذي العبلمة المؤرخ المحقؽ األديب األستاذ الفاضؿ
خراجو ليرى النور، فأمدني  بف عباس الوجيو الذي قاـ معي بدور كبير في سبيؿ إنجاح ىذا العمؿ وا 
بالمصادر والمراجع العديدة مف مكتبتو الخاصة في الحديث والمغة والتأريخ والتراجـ، والتي رجعت 

كما أنو حفظو اهلل قد بذؿ معي جيدًا كبيرًا، فتفضؿ . إلييا في جميع مراحؿ الكتاب فأفادتني كثيراً 
خراجو اإلخراج النيائي، وأتحفني بمبلحظاتو الموضوعية  بمراجعة الكتاب وقراءتو قبؿ طباعتو وا 
والمنيجية ولفت انتباىي إلى معمومات وتوضيحات وتصويبات واستدراكات لـ تكف في الحسباف، 

وعمى العمـو فإنني ال أستطيع أف أفيو بحقو، ولكني أسأؿ اهلل سبحانو وتعالى أف يجزيو عني خير 
. الجزاء وأف يكتب لو عممو ذلؾ في صحيفة حسناتو، إنو سميع مجيب الدعاء

محمد بف قاسـ بف محمد /كما ال أنسى أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ ألخي الشقيؽ األستاذ الفاضؿ
المتوكؿ الذي بدوره بذؿ معي جيودًا كبيرة في مقابمة النسخ ومتابعة التصحيحات، وكذلؾ أخي 

أحمد بف محمد بف عباس إسحاؽ، والذي قاـ بدور كبير تمثؿ في توفير / النبيؿ األستاذ الفاضؿ
النسخ الخطية المصورة مف الكتاب، وبذؿ جيدًا قبؿ إخراج الكتاب اإلخراج النيائي، وذلؾ بقراءتو 



 

 

ومتابعة عمميتي التنسيؽ واإلخراج، وأشكر كثيرًا األخ األستاذ عبد الحفيظ النياري عمى جيوده الكبيرة 
خالد الزيمعي والذي قاـ بطباعة الكتاب، وكاف / في اإلشراؼ عمى إخراج الكتاب وكذلؾ أخي الطباع

 .متميزًا في جميع مراحمو بالدقة واإلجادة
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كما ال يفوتني ىنا أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ والعرفاف الكبير والتقدير واالحتراـ لؤلخوة القائميف عمى 
مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية، أولئؾ الجنود األوفياء الذيف يبذلوف كؿ ما في وسعيـ مف وقت 
خراجو  وجيد وماؿ في سبيؿ إنجاز مثؿ ىذه األعماؿ في طباعة كتب التراث اإلسبلمي في اليمف وا 

إلى النور، والذي ال يزاؿ معظمو في عداد المخطوطات، وقابعًا في أدراج المكتبات الخاصة 
لى مف عداىـ ممف ساعدني في ىذا العمؿ أبعث إلييـ جميعًا ومرة  والعامة، فإلى جميع أولئؾ وا 

أخرى أسمى آيات الشكر والعرفاف والتقدير واالحتراـ سائبًل اهلل العمي القدير أف يكتب ليـ ولي بكؿ 
حرؼ حسنة، وأف يجعؿ ذلؾ مف أفضؿ ما يصعد إليو مف العمؿ الصالح، وأف ينفع بو اإلسبلـ 

. وأىمو إنو ولي ذلؾ والقادر عمى ما ىنالؾ
وختامًا أسأؿ اهلل العمي العظيـ أف يجعؿ عنائي في تحقيؽ ىذا الكتاب خالصًا لوجيو الكريـ، وأف 

يعتؽ رقبتي ورقاب والدي وجميع المؤمنيف والمؤمنات مف النار وأف يعز اإلسبلـ وأىمو، ويذؿ الشرؾ 
وحزبو، إنو عمى ما يشاء قدير وباإلجابة جدير، وحسبنا اهلل وحده، وصموات اهلل وسبلمو عمى سيدنا 

. وحبيبنا وموالنا ونبينا محمد بف عبد اهلل وعمى أىؿ بيتو الطيبيف الطاىريف
خالد بف قاسـ بف محمد المتوكؿ 

ى  1424/ ربيع الثاني/ 29صنعاء بتأريخو 
 ـ29/6/2003الموافؽ 
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
َـّ، أعف ويسّْر برحمتؾ يا أرحـ الراحميف] ( 1)[المَُّي

 __________
 (.ب)سقط مف  (1)
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الحمد هلل الحكيـ الذي أنطؽ لساف اإلنساف فأفصح بوجوده، وحقائؽ عرفانو، المناف الذي أوضح لنا 
( 1)[عقوؿ]منار البرىاف، فكشؼ لنا عف باىر حكمتو، وعظيـ سمطانو، القيـو الذي تضاءلت 

تقانو، وتبلشت أحبلـ ذوي النيى عف إدراؾ حكمتو، ومعرفة  العقبلء عف اإلحاطة بدقيؽ صنعو وا 
حقيقة شأنو، وكمَّت ألسنة الفصحاء عف ضبط عوارفو وحصر مزيد إحسانو، المتعالي الذي قصَّ 

قوادـ أجنحة الفكر عف التحميؽ إلى تعريؼ ذاتو، وأحسر جياد أبصار ذوي البصائر عف التطمع إلى 
ثباتو . حقيقة صفاتو، فسبحاف مف استغنى عف غيره في إحكاـ ما أبدع مف المكونات وا 

والصبلة عمى المنتجب مف طينة العنصر األطيب الراسخ، والمصطفى مف سبللة المجد األقدـ 
الشامخ، مجد رسخ أصمو فاستقر وأعرؽ، وعبل فرعو فطاؿ وبسؽ، وطابت مغارسو فا خضر وأونؽ، 
، المشتؽ مف طينتو، والمشارؾ لو  وصفت مشاربو فأثمر وأورؽ، وعمى صنوه األعظـ، وطوده المكـر

الحكـ الدينية والدنيوية، وعمى آلو الطيبيف  (2)في أصمو وأرومتو، مستودع األسرار النبوية، ومستند
الياديف إلى منارات الديف وأعبلمو، والموضحيف لشرائعو وأحكامو، ما صدع فجر وأنار، وأظمـ ليؿ 

. وأسفر نيار
 __________

(. ب)زيادة في  (1)
 .إلخ...الحكـ الدينية و: ومستند األحكاـ( ب)في  (2)

(1/86 )

 

عزيمتي، في ىذا اإلمبلء بعد استخارة ذي الطوؿ،  (1)فإني جردت ىمتي، وشحذت غرار: أما بعد
واالستعانة بمف لو القوة والحوؿ، إلى إيضاح ما وقع في كبلـ أمير المؤمنيف مف تفسير ألفاظو 

ظيار معانيو المطيفة العجيبة، وبياف أمثالو الدقيقة، ولطائؼ معانيو الرشيقة، وغير ذلؾ  الغريبة، وا 
مما يشتمؿ عميو كبلمو عميو السبلـ، إذ كاف كبلمو قد رقى إلى غايتي الفصاحة في لفظو، والببلغة 

في معناه، إذ ىو منشأ الببلغة ومولدىا، ومشرع الفصاحة وموردىا، وعميو كاف تعويؿ أربابيا، 
وضالة طبلبيا، فبل واد مف أودية الفصاحة إال وقد ضرب فيو بحظ وافر ونصيب، وال أسموب مف 

، وىذا مع اعترافي بكموؿ الجد عف بموغ (2)أساليب الببلغة إال ولو فيو القدح المعبل، والتـؤ والرقيب
قراري بقصور باعي، وضيؽ رباعي عف كشؼ معضبلتو، لكف  (3)ذلؾ الحد في شرح مشكبلتو، وا 

ليس الغرض المعتمد أف أستولي عمى ذلؾ األمد، وال الغرض األقصى ىو اإلحراز واإلحصاء، ولقد 



 

 

. ومتى تبمغ الكثير مف الفضؿ إذا كنت تاركًا ألقمو: صدؽ مف قاؿ
 __________

(. 2/973لساف العرب )حد الرمح والسيؼ والسيـ : الغرار (1)
الحارس : ىو منزؿ الجوزاء، ويطمؽ أيضًا عمى سيـ مف سياـ الميسر أو ثانييا، والرقيب: التـؤ (2)

وىو أيضًا نجـ مف نجـو المطر يراقب نجمًا آخر، ويطمؽ أيضًا عمى الثالث مف قداح الميسر وعمى 
(. 116، ص1398انظر القاموس المحيط صػ )أميف أصحاب الميسر أيضًا 

 (.2/189نياية ابف األثير )شأنو وحالو التي ىو رابع عمييا أي ثابت مقيـ : ِرَباعة الرجؿ (3)
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مع أني عند شروعي في ىذا اإلمبلء خيؿ لي أف المراـ خطب عسير فجعمت أخطو خطو البطيء 
، واحتوائو عمى (1)المتثاقؿ، وأنيض نيوض الحسير المتكاسؿ، الشتمالو عمى األسرار الجمة الدثرة

(. 3)، والجُـّ الذي ال يحافؿ(2)النكت الغزيرة المتكاثرة، وىو البحر الذي ال يساجؿ
كيؼ أرد مشرعًا ضنؾ الموارد، صعب المقاصد، يكاد تتضاءؿ فيو األحبلـ، : وقمت في نفسي

، واستحضرت فكرتي، وصقمت لساني، (4)ويضيؽ فيو المطمب، ويصعب المراـ، فشجعت َجَناِني
واثقًا بما عند اهلل لي مف اإلمداد باأللطاؼ الخفية، واإلعانة بالتوفيقات المصالحية، وكاف فيو 

: غرضاف
اإلبانة عف عظيـ قدر أمير المؤمنيف حيث كاف سابقًا لمف تقدمو، وفائتًا لمف تأخر عنو، : أحدىما

. فعمى مثالو حذا كؿ خطيب مصقع، وعمى منوالو نسج كؿ واعظ أروع
 __________

. الكثيرة، ماؿ دثر أي كثير: الدثرة (1)
. ال يساجؿ بالجيـ أي اليكاثر، أصمو مف النزع بالسجؿ وىو الدلو المميء (2)
: أي ال يفاخر بالكثرة، أصمو مف الحفؿ وىو االمتبلء، والمحافمة: الكثير، وال يحافؿ: الجُـّ  (3)

( 1/46انظر شرح النيج البف أبي الحديد  )المفاخرة باالمتبلء، ضرع حافؿ أي ممتمئ
 .القمب: ال َجناف بالفتح (4)

(1/88 )

 



 

 

، والحكـ (2)مف االنتفاع بالزواجر الوعظية (1)ما يكوف في ذلؾ مف مذخور األجر: وثانييما
األدبية، والحجج القاطعة، والبراىيف النافعة، وجواىر المغة العربية، وثواقب الكمـ الدينية والدنيوية، 
بحيث اليمقى مجتمعًا في كبلـ مف جميع السمؼ األوليف، وال متسقًا في نظاـ مف الخمؼ اآلخريف، 

الممكنات، وذكر المعاد  (3)خاصة في عمـو التوحيد والحكمة وتنزيو اهلل تعالى عف مشابية
. األخروي، بؿ إنما يؤثر عنيـ القميؿ النادر والشاذ الشارد

مف رائحة  (6)المعجز السماوي، وفيو عبقو (5)مف الكبلـ (4)إذ كاف كبلمو عميو السبلـ عميو َمْسحة
الكبلـ النبوي، فمما سبكتو نيارالفكرة في بوتؽ التحقيؽ، وصار ذىبًا خالصًا يموج في قالب أنيؽ، 

 ): سميتو بكتاب
 __________

. اآلخرة(: ب)في  (1)
. الواعظية، ولعمو سيو مف الناسخ(: ب)في  (2)
. مشابيات(: ب)في  (3)
. وكأنو يريد ىاىنا ضوءًا وصقاالً - أي عبلمة أو أثر-عمى فبلف مسحة مف جماؿ : يقولوف (4)
(. 1/45انظر شرح النيج البف أبي الحديد)
(. ب)كبلـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (5)
 .الرائحة: العبقة (6)
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، ليكوف اسمو موافقًا لمسماه، ولفظو مطابقًا (الديباج الوضي، في الكشؼ عف أسرار كبلـ الوصي
. العمـو دررًا وىو تاجيا، وحمبًل وىو ديباجيا (1)لمعناه، حيث كانت

وأنا أسأؿ اهلل بجوده الذي ىو غاية كؿ طالب وسائؿ، وكرمو الذي ىو نياية كؿ مطموب ونائؿ، أف 
خالصًا،  (2) [لوجيو]يوفؽ سعيي لما يرضيو، ويعينني عمى ما أقصده مف ذلؾ وأبغيو، ويجعمو 

. ونعـ المسئوؿ
واعمـ أنَّا قبؿ الخوض في كشؼ الغطاء عف لطائؼ كبلمو : (قاؿ الشريؼ المؤلؼ رضي اهلل عنو)

ظيار األسرار منو، نذكر مقدمة مشتممة عمى تقريرات ثبلثة تكوف تمييدًا لما نريد ذكره مف بعده  وا 
. بمعونة اهلل

 
التقرير األوؿ 

. في بياف الكتاب الذي كاف ىذا اإلمبلء شرحًا لو



 

 

الذي ألفو السيد اإلماـ ذو الحسبيف، أبو أحمد الحسيف بف موسى  (نيج الببلغة): وىو كتاب
( 3)الحسيني

 __________
. كاف(: أ)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
في كتاب الحدائؽ : أيضًا حاشية، لفظيا( ب)أبو أحمد بف موسى الحسيني، وفي (: ب)في  (3)

أبو الحسف محمد بف الحسيف بف موسى بف محمد بف موسى بف : لمفقيو حميد الشييد رحمو اهلل، ىو
. إبراىيـ بف موسى بف جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب عمييـ السبلـ

وما ذكره في الحدائؽ ىو الصحيح، وكما ذكره في الحدائؽ ىو كذلؾ في شرح : قمت_… _ .تمت
 ، ى404 وتوفي في المحـر سنة ، ى359والشريؼ الرضي ولد سنة  (1/31)النيج البف أبي الحديد 

وكاف رحمو اهلل عالمًا أديبًا وشاعرًا مفمقًا، فصيح النظـ، ضخـ األلفاظ، وكاف عفيفًا شريؼ النفس، 
انظر  )عالي اليمة، ممتزمًا بالديف وقوانينو، وحفظ القرآف بعد أف جاوز ثبلثيف سنة في مدة يسيرة

 (.41ػ1/31)ترجمتو الموسعة في شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد 
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سماعًا عميو بقراءتو نفسو، عف شيوخو يبمغ بذلؾ إلى المصنؼ  (1)وىو ما حدثني بو شيخي. 
كتاب بالغ في فنو، يحتوي عمى المختار مف كبلـ أميرالمؤمنيف، ويتضمف مف : المذكور، وىو

الببلغة، وغريب الفصاحة ما ال يكاد يوجد في غيره مف الكتب؛ الشتمالو عمى معاقده  (2)عجائب
ف وجد كبلـ ألميرالمؤمنيف في غيره فإنما ىو عمى  ومناظمو، واستيبلئو عمى مقاصده وتراجمو، وا 

. ىذا لو فضؿ باىر وعمـ واسع، وىو مف فضبلء اإلمامية والمشار إليو منيـ (3)جية الندرة، ومؤلؼ
 __________

القاضي عفيؼ الديف سميماف بف أحمد األلياني مف أعبلـ القرف السابع، سمع عمى الشيخ : ىو (1)
سيرة ابف )، وعمى اإلماـ يحيى بف محمد السراجي (سنف أبي داود)أحمد بف أبي الخير الشماحي 

نيج )، وسمع عميو (أمالي السيد أبي طالب)، وعمى السيد العالـ عامر بف زيد العباسي العموي (ىشاـ
القسـ الثالث - طبقات الزيدية الكبرى )وسمع عميو جميع ذلؾ اإلماـ يحيى بف حمزة  (الببلغة

1/476 -477 .)
. عجيب(: ب)في  (2)
 .ومؤلفو(: ب)في  (3)
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أنو كاف زيدي المذىب يرى رأي الزيدية، ولو تقدـ سابؽ في العمـو  (1)وحكى الحاكـ أبو سعد
حاطة بعمـو البياف، ومف اطمع عمى نبذ مف كبلمو عرؼ  األدبية، واطبلع عمى عمـو الببلغة، وا 

. مصداؽ ىذه المقالة، ولـ أظفر بشيء مف مصنفاتو سوى ىذا الكتاب
 __________

ىو الحاكـ الجشمي، المحسف بف محمد بف كرامة، ينتيي نسبو إلى اإلماـ عمي بف أبي  (1)
، أحد أعبلـ الفكر اإلسبلمي وأئمة الكبلـ والتفسير، أصولي، ( ى494-413)طالبعميو السبلـ 

معتزلي، زيدي، قرأ بنيسابور وغيرىا، وىو مف شيوخ العبلمة الزمخشري بواسطة أبي مضر، ووفد 
كاف حنفي المذىب عدلي االعتقاد، ثـ رجع إلى مذىب الزيدية الشيعة، ولو مؤلفات : إلى اليمف، قالوا

 ): ، ومنيا(جبلء األبصار): في ثمانية مجمدات ضخمة، ومنيا (التيذيب في التفسير): كثيرة منيا
 (.823ػ819انظر أعبلـ المؤلفيف الزيدية ص)وغيرىا،  (السفينة
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(. 1)فإنما ىي لمسيد اإلماـ صدرالديف عمي بف ناصر الحسيني (المجازات النبوية)فأما 
ومف اطمع عمييا أيضًا عرؼ مكانو في الفضؿ، ومنزلتو في الفصاحة، واطبلعو عمى العمـو العقمية 

سموط مف األبيات الشعرية مما يدؿ عمىفضمو ( نيج الببلغة)في  (2)والمباحث األدبية، وقد قيؿ
. واستحقاؽ المدح بما ىو مف أىمو

: لمسيد اإلماـ عمي بف ناصر الحسيني قاؿ: السمط األوؿ
َؾ َيا َنْيَج الَببلغِة ِمف  َنْيٍج َنَجا مف َمَياِوي اْلَجْيِؿ َساِلُكُو .... هلل َدرُّ

َغيِّا َمَساِلُكُو  (3)َوَحاَد َعف ُجَددٍ .... ُأْوِدْعَت َزْىر ُنجوـٍ ضؿَّ ُمْنِكُرَىا 
 __________

عمي بف ناصر الديف (: الجواىر المضيئة في معرفة رجاؿ الحديث عند الزيدية)قاؿ في  (1)
، يروي نيج الببلغة (أعبلـ الرواية عمى نيج الببلغة)الحسيني، معاصر الشريؼ المرتضى، مؤلؼ 

وعنو رواىا ومؤلفو أحمد بف أحمد أو زيد بف أحمد البييقي، وكذلؾ فيروز  (بياض في األصؿ )عف 
عمي بف ناصر المعاصر : ألغا بزرؾ (النامس)في الجيؿ، وفي  (أعبلـ الرواية)شاه، سمع كتابو 

ولو مؤلفات  (بأعبلـ نيج الببلغة)وسمى شرحو  (نيج الببلغة)لمشريؼ الرضي، وىو أوؿ مف شرح 
، ورسالة في تقرير دالئؿ الجواب عمى المرجئة نشرىا يحيى بف -خ -أعبلـ نيج الببلغة : منيا



 

 

، (المعالـ عمى نيج الببلغة)نسب إليو اإلماـ يحيى بف حمزة كتاب : الحسيف في المستطاب، وقاؿ
، وقد طبعت المجازات النبوية منسوبة (726-725أعبلـ المؤلفيف الزيدية ص)وذكر أنو اثنا عشري 
. إلى الشريؼ المرتضى

. قيد(: ب)في  (2)
 .الطريقة: ال ُجَدُد جمع ُجّدة بالضـ وىي (3)
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ت درُّ َوَيا هلل َناظُمُو  ََ ( 2)َوَيا هلل َسابُكوُ  (1)َوأنَت َنضرٌ .... أَلْف
: ما قالو بعض المتواليف: السمط الثاني

ِلَمف ُيريُد عموًا َما لُو أمُد .... ُجَدٌد  (3)نيُج الببلغة نيٌج َمْيَيعٌ 
َشُد .... يا عاداًلعنو َتْبِغْي باليوى َرَشدًا  اعدؿ إليو ففيو الخيَر والرَّ

( 5)ِعَظاٍت ُكميا َسَددُ  (4)عف شافياتِ .... واهلل واهلل إّف التارِكيِو َعموا 
َمُد  (6)صّمى عمى ناظمنَّيا.... كأنيا اْلِعْقُد منظومًا جواىرىا  ربَُّنا الصَّ

ال البغُي واْلَحَسُد .... ما حاليـ دونيا إف كنَت ُتْنصفني  إال اْلَعُنوُد وا 
: ما قالو بعضيـ: السمط الثالث

ُكؿُّ الببلغة ت ّمت فيو وانتظمْت .... نيُج اْلَببَلَغِة َرْوٌض َزْىُرُه ُدَرٌر 
ف َعُظَمْت (8)إال .... (7)مف يسمُؾ النيج ال يبقى لو إربٌ  ف جّمْت وا  العمـو وا 

عمت ِبَموُضوعو العمياُء ثـ سمْت .... ِلمَِّو درُّ أميِر المؤمنيف لقد 
ُدونُو وعمْت وعمت  (9)َعِف الرشاِد وِحْيَمت.... مف حاد عنو فقد مالت بصيرتُو 

التقرير الثاني 
. في بياف المنيج الذي سمكتو في شرحي ليذا الكتاب

: مسمكيف (10)[أحد]واعمـ أني قد سمكت فيو 
: المسمؾ األوؿ

 __________
. الذىب: النَّضر بوزف النَّصر (1)
 . ص- خ( -أعبلـ نيج الببلغة)أبيات السيد عمي بف ناصر الحسيني ىي في كتابو  (2)
. أي بيّْف: طريٌؽ َمْيَيعٌ  (3)
(. ب)ساحبات عظاـ، وما أثبتو مف ( أ)في  (4)
. االستقامة: السَّدد بفتحتيف (5)



 

 

. ناظمنيا: ناظميا، وفيو زحؼ، ولعؿ الصواب كما أثبتو: في النسخ (6)
. الحاجة: اإلّرب (7)
. إلى(: أ)في  (8)
. وظمت(: ب)في  (9)
 (.ب)سقط مف  (10)
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أف أقتطع مف كبلمو عميو السبلـ قطعة، ثـ أعقد عمييا عقدًا يكوف محيطًا بأسرارىا وغرائبيا، 
فائدتيا ىو إيضاح معاني (1) [و]ويحتوي عمى جميع معانييا وعجائبيا، وىذه ىي طريقة جيدة 
كثير مف النظار فيما يريدونو مف  (2)الكبلـ بالعقود البلئقة، والترتيبات الفائقة، وىي طريقة يسمكيا

. إبانة معاني الكبلـ، وليا آفة وىو اإلسياب في الكبلـ الذي يورث الممؿ وسآمة الخواطر
 

: المسمؾ الثاني
أف أذكرالمفظة المركبة مف كبلـ أمير المؤمنيف ثـ أكشؼ معناىا، وأوضح مغزاىا، مف غير التزاـ 

األكثر مف النظار، فيذاف مسمكاف يمكف ذكر  (3)عقد ليا وال إشارة إلى ضابط، وىذه طريقة يسمكيا
في تحصيؿ المقصد وتقرير البغية، لكف أرى أف المسمؾ  (4)أحدىما، وكؿ واحد منيما ال غبارعميو

لى جانب االختصار والتحقيؽ أقرب؛ لما ذكرناه مف حصوؿ التكثير في  (5)الثاني ىو أعجب، وا 
سموؾ الطريقة األولى، خاصة في مثؿ ىذا الكتاب، فإف شجونو كثيرة ونكتو غزيرة، فبل جـر كاف 

نَّو ألميٌر  (نيج الببلغة)إف : التعويؿ عمييا ىو األخمؽ، ثـ أقوؿ قواًل حقاً  بالٌغ في فنو لكؿ مراـ، وا 
ماـٌ؛ الشتمالو عمى مبادئ الفصاحة ونياياتيا، ومحرٌز لقصب سبؽ  (6)عمى فنوف الببلغة وحاكـ وا 

لغيره في عمومو وعمو شأنو، فمو كانت  (7)الببلغة وغاياتيا، قد أعجز أىؿ أوانو، وصار مفحماً 
الزاىر، ولو كانت أقمارًا لكاف بدرىا الباىر، ولو كانت بدورًا لكاف  (8)العموـَ كواكَب لكاف قمرىا

. شمسًا في فمكيا الدائر، ولو كانت أحاديَث لكاف مثميا السائر
 __________

(. ب)سقط مف  (1)
. سمكيا(: ب)في  (2)
. سمكيا(: ب)في  (3)
. عمييا(: ب)في  (4)
. في(: أ)في  (5)



 

 

. في(: ب)في  (6)
. مقحماً (: أ)في  (7)
 .كما أثبتو(ب)فجرىا، وفي (: أ)في  (8)
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وال يغررؾ ما ترى مف الناس مف إىمالو وىجره ونبذه وراء ظيورىـ، وطرح ذكره حيث كاف، كأف في 
حكمة اليجر مأسورًا مقيورًا، ومف العمـو في أكثر أحواليا ممحوًا مغمورًا، قد استولت عمى أسراره يد 

: النسياف والذىوؿ، وانكسفت نجومو، وآلت أقماره وشموسو إلى الذىاب واألفوؿ، وهلل درُّ مف قاؿ
والبدَر تحسُده النجوـُ إذا بدا .... حسدوه حيف رأوه أحسَف منيـ 

ما اشتمؿ عميو مف الغموض، واستولى عميو مف دقة األسرار والرموز، خاصة  (1)وما ذاؾ إال ألجؿ
في اإلشارة إلى أحواؿ المبدع وصفاتو، ومعرفة األزمنة األزلية، وتقرير الخواص اإلليية، فإف أحدًا 

الخميقة لـ ينسج عمى منوالو، وال سمحت قريحة بشكمو في ذلؾ ومثالو، كما سننبو عمى  (2)مف أفناء
: تمؾ األسرار، ونذكر تمؾ الحقائؽ بمعونة اهلل تعالى، ولقد صدؽ فيو مف قاؿ

ىؿ عاند الدىُر إال مف لو خطُر .... قؿ لمذي بصروؼ الدىر عيَّرنا 
وتستقر بأقصى قعره الدرُر .... أما ترى البحر تعمو فوقو جيٌؼ 

وليس يكسُؼ إال الشمُس والقمُر .... عدٌد عددي  (3)وفي السماء نجوـٌ ما ليا
: التقرير الثالث

في بياف العمـو التي تضمنيا واشتمؿ عمييا 
ف كاف مشتمبًل عمى فنوف متفرقة، وأساليب في الببلغة متشعبة، لكف أكثرىا  واعمـ أف ىذا الكتاب وا 
جريانًا فيو وأعظميا استعمااًل، وىي الخطب والكتب والحكـ، فبل جـر لما كاف األمركما قمناه رتبناه 

. عمى ىذه األقطاب الثبلثة
. الخطب والدالئؿ: أوليا

. الكتب والرسائؿ: وثانييا
(. 4)الحكـ واألدب: وثالثيا

 __________
. إال لما اشتمؿ(: ب)في  (1)
. أي أخبلط: أفناء (2)
(. ىامش في ب)ال عديد ليا، : في نسخة (3)
 .واآلداب(: ب)في  (4)
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بكؿ واحد منيا  (2)عمى نكت غريبة ولطائؼ عجيبة، نمحؽ (1)وكؿ واحد مف ىذه األقطاب مشتمبلً 
ما يميؽ بو منيا، فيذا ما أردنا تقريره مف اإلشارة إلى ضبط قواعد الكتاب، واشتمالو عمى ما ذكرناه 
، نعـ مع تقريري لو عمى ىذا النظاـ وتنزيمو عمى مثؿ ىذه الضوابط، فإني ال أدَّعي  مف ىذه العمـو
أني قد أحطت بأقطاره واستوليت عمى غوائمو وأغواره بحيث ال يشذ عني شيء مف ذلؾ، فميس في 
مكاني، فإف الذي يعزب عف فطنتي أكثر مف الحاصؿ في  ذلؾ وسعي، وال يدخؿ تحت طوقي وا 

، وكيؼ أدَّعي حصره، وليس لمحاسنو حدُّ وال غاية، وال  ربقتي و الفائت عني أكثرمف الواصؿ إليَّ
أمد ليا وال نياية، فإف فيو حاجة كؿ عالـ، وبغية كؿ متعمـ، ومطمب كؿ بميغ، ومقصد كؿ زاىد، 
وُمنية كؿ عابد، وما عميَّ إال بذؿ الوسع واالجتياد، وعمىاهلل اإلعانة والتكفؿ باإلرشاد، وىذا حيف 
تمامو ليامو، والرغبة إليو في التوفيؽ إلنجازه وا  . ابتدائنا في شرح كبلمو باليداية لمصواب مف اهلل وا 

في ذكر الخطب والدالئؿ : القطب األوؿ
خطبت عمى المنبر ُخطبة، وكأنو واقع عمى : اعمـ أف الُخطبة بضـ الفاء عبارة عف المصدر، يقاؿ

المرة الواحدة وىو  (3)غرفت َغرفًة، وُغرفًة، فالفتح: المصدر والكبلـ بمفظ واحد، بخبلؼ قولنا
المصدر، والضـ اسـ لمشيء المعروؼ، وىذا ىو األكثر الجاري أعني التفرقة بيف المصدر واالسـ، 

. فأما ىاىنا فإنيما جارياف بمفظ واحد كما ذكرناه
 __________

أتى، أو جاء أو : ىكذا في النسخ قميبًل بالنصب، وىو حاؿ مف ضمير في فعؿ محذوؼ تقديره (1)
. نحو ذلؾ

. يمحؽ(: ب)في  (2)
 .بالفتح(: أ)في  (3)
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خطبت المرأة ِخطبًة، ولـ يرد فيو الفتح في : في حؽ المرأة، تقوؿ: فأما الِخطبُة بالكسر في الفاء فيو
الفاء، وىذا يؤكد ما قمناه مف جري مضمـو الفاء عمى االسـ والمصدر جميعًا، وال ُخطبة إنما تكوف 

. في المقامات المشيودة، والخطوب الواردة واألمور المعضمة، والحوادث المتفاقمة
 
 (1[)فمف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا ابتداء خمؽ السماء واألرض وخمؽ آدـ ](1)



 

 

قاؿ اإلماـ أميرالمؤمنيف، وسيد الوصييف، المختار مف بيف سائر الخمؽ لؤلخوة، والقائـ مقاـ صاحب 
: الشريعة في كؿ األحكاـ ماخبل النبوة

واعمـ أف الحمد والمدح يأتمفاف مف أحرؼ واحدة مع : (الحمد هلل الذي ال يبمغ مدحتو القائموف)
الثناء الحسف : ، وىما أخواف والمعنى فييما واحد، وكبلىما مف قبيؿ القوؿ، وىو(2)اختبلؼ نظاميا

، واستحقاقيما في مقابمة النعمة وغيرىا، وليذا فإف الرجؿ كما يحمد عند (3)بذكر األوصاؼ الجميمة
إنعامو، فإنو يكوف محمودًا عمى حسف الصورة وأصالة الحسب، وأما الشكر فيو يكوف بالمساف 

: والقمب وأفعاؿ الجوارح، وىو مخصوص بالنعمة، وليذا قاؿ
ـُ النعماُء مني ثبلثة  با .... أفادتُك يدي ولساني والضمير المحجَّ

 __________
. ما بيف المعقوفيف زيادة في شرح النيج البف أبي الحديد، وفي النيج بشرح الشيخ محمد عبده (1)
. نظاميما(: ب)في  (2)
 .الجممية(: أ)في  (3)
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يشير بو إلى أنو إنما يكوف بيذه األمور الثبلثة في مقابمة النعمة، فحصؿ مف ىذا أف الحمد خاص 
باإلضافة إلى جنسو وحقيقتو فإنو مختص باألقواؿ، وعاـ باإلضافة إلى ما يستحؽ عميو فإنو يكوف 

ف الشكر عاـ باإلضافة إلى حقيقتو؛ الختصاصو باألقواؿ واألفعاؿ،  في مقابمة النعمة وغيرىا، وا 
يكوف في مقابمة النعمة ال (1)[إنما]وأعماؿ القموب، وخاص باإلضافة إلى ما يستحؽ عميو؛ ألنو 
ف كاف أحد شعب الشكر، فيو أبمغ منو ألمريف : غير، والحمد وا 

(. 2) ((الحمد رأس الشكر، ما شكر اهلل عبد لـ يحمده)): فمقولو عميو السبلـ: أما أوالً 
فؤلف اهلل تعالى افتتح بو كتابو الكريـ بخبلؼ الشكر، وما ذاؾ إال ألف ذكرالنعمة بالمساف : وأما ثانياً 

أدخؿ في اإلشاعة بذكرىا، وأكثر في اإلشادة عمى ُمولييا لما يكوف في أفعاؿ القموب مف الخفاء، 
. وفي أفعاؿ الجوارح مف االحتماؿ

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
، والدر 9/49، وعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف 4/572أورده في موسوعة أطراؼ الحديث  (2)

 .1/11المنثور 
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عمؿ المساف، فإف فيو مف التصريح بالمقصود واإلفصاح عنو ما ال يكوف في غيره، : فأما النطؽ وىو
ومف ثـ كاف مبدوءًا بالحمد في أوؿ كؿ منطوؽ بو ومكتوب مف سائر أنواع الكبلـ في الخطب 

والرسائؿ، وارتفاعو عمى االبتداء وخبره الجار والمجرور بغيره، ورفعو أحسف؛ لما يتضمنو مف البعد 
عف التقييد باألزمنة؛ ألنو إذا كاف منصوبًا فيو مشعربالفعؿ المقيد بيا، بخبلؼ حالو إذا كاف مرفوعًا 

ِـّ قاؿ الجيابذة إف سبلـ إبراىيـ كاف : مف أىؿ صناعة البياف (1)فبل أثر لمتقييد فيو بحاؿ، ومف ث
أبمغ مف سبلـ المبلئكة حيث كاف مرفوعًا، فانقطعت عنو آثار الفعمية، بخبلؼ سبلـ المبلئكة فإنو 

. لما كاف منصوبًا، كاف نصبو مشعرًا بالفعؿ المقيد باألزمنة
ـَ كانت البلـ مختصة بوقوعيا خبرًا عف الحمد في كؿ موضع عنو، بخبلؼ سائر حروؼ  سؤاؿ؛ ِل

المعاني مف الباء وغيرىا مف حروؼ الجر؟ 
 __________

 (.424القاموس المحيط ص)النقاد الخبير : الِجْيبُذ بالكسر (1)
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وجوابو؛ ىو أف البلـ معناه الممؾ واالستحقاؽ، فمما كاف الحمد ال يستحقو أحد وال يممكو عمى الحقيقة 
أحسف ودخوليا أقعد، فميذا كانت مختصة بالوقوع،  (2)كاف موقعيا ىا ىنا (1) [تعالى]سوى اهلل 

بخبلؼ غيرىا مف أحرؼ المعاني فإنيا ال تعطي ىذا المعنى، والبلـ فيو دالة عمى الجنس، وىو 
نما  مطمؽ الحقيقة مف غير إشارة إلى عمـو فيكوف مستغرقًا، وال إشارة إلى خصوص فيكوف ُمَتعيّْنًا، وا 

بإزاء مطمؽ الحقيقة مف غير إشارة إلى قيد مف قيودىا استغراقًا كاف أو تعيينًا كما  (3)ىو موضوع
أكمت الخبز، وشربت الماء، فإف الغرض بالبلـ إنما ىو داللتيا عمى مطمؽ : أشرنا إليو، ومثالو قولنا
. إلى عمـو فيكوف مستغرقًا، وال إلى خصوص فيكوف متعيناً  (4) [بيا]الحقيقة مف غير إشارة 

. الحمد ثابت هلل أو مستقر لو: وخبر المبتدأ محذوؼ والظرؼ ساد مسده، والتقدير فيو
 __________

(. ب)سقط مف  (1)
. ىنا(: ب)في  (2)
(. ب)موضع، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
 (.ب)سقط مف  (4)
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ىو اسـ : ىو اسـ مف أسماء اهلل تعالى، وقد وقع فيو اضطراب بيف العمماء، فقاؿ قائموف: (هلل)
سرياني وليس عربيًا والحؽ أنو عربي، ألف جميع ما في القرآف عربي إال ما دلت عميو داللة، وىذه 
المفظة مف جممة ما تضمنو القرآف، ثـ إذا كاف عربيًا فيؿ يكوف اسمًا أو صفة، والحؽ أنو اسـ؛ ألف 
الصفة إنما تدؿ عمى معنى واحد في موصوفيا، كالعالـ والرحيـ، وىذا االسـ عند إطبلقو يدؿ عمى 

اهلل، داؿ عمى جميع الصفات اإلليية عند إطبلقو ومفيومة منو، فميذا كاف : معاني كثيرة؛ ألف قولنا
: اسمًا جاريًا مجرى األلقاب، ثـ إذا كاف اسمًا فيؿ يكوف جامدًا أو مشتقًا، ومعنى االشتقاؽ ىو

اهلل، فإف : اجتماع الكممتيف في معنى واحد يشمميما والحؽ أنو مشتؽ، وىذا موجود في قولنا
. يكوف مشتقًا منو (2)إلو يجتمعاف في معنى واحد، ثـ اختمؼ مما: ألو الرجؿ، وقولنا: (1)قوليـ

 __________
. قولنا(: ب)في  (1)
 .فيما(: ب)في  (2)
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دراؾ كنو حقيقتو، وقاؿ : فقاؿ بعضيـ مف ألو إذا تحير؛ ألف العقوؿ متحيرة في معرفة اهلل تعالى وا 
( 1)اشتقاقو مف ألو إذا احتجب؛ ألنو تعالى ال تدركو أبصار العيوف، وال تنالو بصائر: بعضيـ

نما ىو جار  العقوؿ، ثـ إذا كاف مشتقًا فيؿ يكوف عممًا أوغير عمـ؟ والحؽ أنو ليس عممًا محضًا، وا 
كونو دااًل عمى معنى في نفسو عمى جية التغيير كزيد  (2) [وىو]مجراه فيما فيو مف العممية، 

وعمرو، وبما فيو مف مخالفة أمر العممية لـ يجز تغييره كتغيير األعبلـ بالنقؿ والوضع، ولزـو البلـ 
لو؛ ألنو مف األسماء الغالبة كمزـو البلـ في النجـ لمثريا، وتفخيـ ىذه المفظة مف السنة، ىكذا قالو 

نما التزموا تفخيمو داللة عمى عظـ حاؿ مسماه وفخامة شأنو(3)الزجاج . ، وا 
المعارؼ بالجمؿ الفعمية واالسمية؛ لما في الجمؿ مف  (4)لما اعتاص عمييـ وصؼ: (الذي ال يبمغ)

، فإنو لما كاف (ذو)في  (5)وصمة إلىذلؾ، وىذا عمى نحو صنعيـ (الذي)غاية التنكير فوضعوا 
يتعذر عندىـ الوصؼ بالمصدر واسـ الجنس لعدـ االشتقاؽ فييما، توصموا إلى الوصؼ بيما 

َفِإَذا َبَمْغَف }: ىذا رجؿ ذو ماؿ وذو عمـ، وبمغ المكاف إذا وصمو، قاؿ تعالى: بإدخاؿ ذو، فقالوا
. فنفىعميو السبلـ أف يوصؿ إلى ُكْنِو مدحو [234:البقرة]{َأَجَمُيفَّ 

 __________
. ما أثبتو( ب)أبصار، وفي (: أ)في  (1)



 

 

(. ب)سقط مف  (2)
 عالـ بالنحو والمغة، ولد [ ى311-241]إبراىيـ بف السري بف سيؿ، أبو إسحاؽ: الزجاج ىو (3)

د، ولو تصانيؼ، منيا : ومات في بغداد، كاف في فتوتو يخرط الزجاج، وماؿ إلى النحو فعممو المبرّْ
(. 1/40انظر األعبلـ )وغيرىما  (االشتقاؽ)، و(معاني القرآف)
. ما أثبتو( ب)وضعؼ، وفي (: أ)في  (4)
 .صنيعيـ(: ب)في  (5)

(1/103 )

 

فبلف : الضرب مف المدح، كالِعْذرة تكوف لمضرب مف االعتذار، ويقاؿ: الِمْدحة: (ِمْدَحُتو القائموف)
ْكبة كؿ ذلؾ بكسرالفاء داللة عمى ما قمناه، واْلَمْدحة بالفتح لمواحدة مف المرات،  حسف الِطْعمة والرّْ

. وغرضو ىو أف مدائحو تعالى اليمكف إحصاؤىا وال ضبطيا
ـْ }: الحصر والضبط، قاؿ تعالى: اإلحصاء ىو: (وال ُيْحِصي نعمآءه العادُّوف) َلَقْد َأْحَصاُى

، [28:الجف]{َوَأْحَصى ُكؿَّ َشْيٍء َعَدًدا}، [12:يس ](1[ ){َوُكؿَّ َشْيٍء أْحَصْيَناهُ } ][94:مريـ]{َوَعدَُّىـْ 
ىي المنافع الواصمة إلى الغير عمى جية اإلحساف، والنَّعماء يروى بفتح النوف وضميا، فإف : النعمة

ف ضممتيا قصرت، وفي بعض النسخ جمع نعمة : ، وىي(نعمو): فتحت مددت وىو سماعنا، وا 
كسدرة وسدر، والنعماء مصدر كا لسراء والضراء، وغرضو مف ذلؾ عميو السبلـ ىو أف آالءه ونعمو 

. بعدٍّد كما ال يوصؿ إلييا بحدّْ  (2)ال تحصى
أدَّى دينو إذا قضاه، والمصدر فيو التأدية، واالسـ منو ىو األداء، : (وال يؤدّْي حقو المجتيدوف)

بذؿ الوسع في تحصيؿ المقصود، فنفى عميو السبلـ في كبلمو ىذا : واحد الحقوؽ، واالجتياد: والحؽ
ف بمغ المؤدي كؿ غاية في  أف يقضى حؽ اهلل تعالى وىو ما يستحقو بجبللو وعظـ نعمو، وا 

االجتياد، وىذا صحيح؛ ألف حقو تعالى إذا كاف بغير نياية في كؿ أحوالو، فما يختص بحاؿ ذاتو 
. فمحاؿ تأديتو وبموغ حده (3)وما يختص نعمو
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
. ال تحصر(: ب)في  (2)
 .نعمتو(: ب)في  (3)
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وأدرؾ الغبلـ إذا  [61:الشعراء]{ِإنَّا َلُمْدَرُكوفَ }: أدرؾ إذ الحؽ، قاؿ تعالى: (الذي ال يدركو ُبْعُد الِيَمـِ )
إذا كاف ذا عزيمة : فبلف بعيد الِيمَّة، والِيمَّة بكسر الفاء وفتحيا: جمع ِىمَّة، يقاؿ: َبَمغ، واليمـ

تعالى ال تبمغو  (1)سامية، كأنو بمغ في النفاسة غاية بعيدة التناؿ، وغرضو عميو السبلـ ىو أنو
عراقيا، وتجاوزت في ذلؾ كؿ حد ونياية ف بمغت في ُبْعِدىا وا  . اليمـ، وا 

[. 37:الحج]{َلْف َيَناَؿ المََّو ُلُحوُمَيا}: نالو إذا أصابو ومسَّو، كما قاؿ تعالى: (وال ينالو َغوُص الفطف)
األفياـ ال تصيبو وال تقع عمى : النزوؿ تحت الماء، ومعناه أف الفطف التي ىي: والغوص ىو

. معرفتو
التدركو اليمـ عمى ُبْعِدَىا، وال تنالو : سؤاؿ؛ أليس كاف القياس في أسموب ىذا الكبلـ أف يقاؿ فيو
ـَ عدؿ إلى ىذا األسموب؟ وليذا يقاؿ العشؽ ىو المحبة المفرطة، وال يقاؿ : الفطف عمى غوصيا، َفِم

إنو إفراط المحبة؟ : فيو
وجوابو؛ أف األمر كما ذكرت، ولكف إسناد اإلدراؾ إلى البعد والنيؿ إلى الغوص يكوف أبمغ وأدخؿ في 

: طبعؾ أرؽُّ وأدؽُّ مف قولنا (2)أعجبني شيامة نفسؾ وشرؼ: المعنى مف خبلفو، وليذا فإف قولنا
. أعجبتني نفسؾ الشيمة، وطبعؾ الشريؼ، وىذه التفرقة ُتْدَرَؾ بالذوؽ الصافي

فأما ما ذكره في العشؽ فإنما وجب ذلؾ لما كاف المقصود ىو تعريفو، فبلبد فيو مف الوفاء بالجنس 
(. 4[ )ولف يكوف بما ذكر](3)والفصؿ

 __________
. أف اهلل تعالى(: ب)في  (1)
. وشرافة(: ب)في  (2)
وجعؿ الوفاء بالجنس، والفصؿ؛ ألف المحبة ىي الجنس، واإلفراط ىو : لفظيا( ب)حاشية في  (3)

، (مبادئ المنتيى)الفصؿ، ولكف جعؿ الييئة وىي تقديـ الفصؿ عمى الجنس بنص ما ذكره في 
. تمت

 (.أ)سقط مف  (4)
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غاية الشيء ومنقطعو، فإذا كانت صفاتو : الحد: (الذي ليس لصفتو حد محدود، وال نعت موجود)
تعالى ثابتة في األزؿ واألزمنة األزلية ليس ليا حد وال ليا غاية، وجب فيما كاف ثابتًا فييا مستمر 

الوصؼ أيضًا، وىو : الثبوت أالَّ يكوف لو حدّّ أيضًا، وىكذا أيضًا أنو ال نعت ليا؛ ألف النعت ىو
حاصؿ بعد أف لـ يكف، وما كاف ىذا حالو فيو متناىي وصفاتو ببل نياية، فيستحيؿ فيما ال يتناىى 

يكوف طريقًا إلى معرفة ذاتو مف األوصاؼ المتناىية؛ ألف ما سوى اهلل  (1)أف يكوف موصوفًا، فإنما



 

 

فة لذاتو، وثبوت اهلل تعالى إنما ىو بالبراىيف ال بالصفات . ال يثبت في األذىاف إال باألوصاؼ؛ المعرّْ
. يكوف طريقًا إلى معرفة ذاتو كما قررناه (وال لو نعت موجود): فميذا قاؿ عميو السبلـ

يعني أف صفاتو تعالى التكوف مؤقتة بوقت أصبًل؛ ألنيا حاصمة في األزمنة : (وال وقت معدود)
. األزلية، وال وقت ىناؾ، أو يريد أنيا غير متوقفة عمى الوقت فتكوف منتيية بانتيائو

يريد أنو ال أجؿ ليا، فينقطع بانقطاعو، بؿ ىي دائمة أزاًل وأبدًا، وكبلمو عميو : (وال أجؿ ممدود)
. السبلـ ىا ىنا مشعر بأف حقيقة ذاتو غير معمومة لمبشر، خبلفًا لممعتزلة وغيرىـ

 __________
نما(: ب)في  (1)  .وا 

(1/106 )

 

وما قالو عميو السبلـ ىو مختارنا، وقد ورد في عدة مف كبلمو كما سننبو عميو في مواضعو البلئقة، 
التعديد عند عمماء البياف، وىو مف الببلغة في أرفع قدر : وىذا األسموب الذي أورده يسمى

بالصفات الحسنى مف غير توسط حروؼ عطؼ، كما ورد في التنزيؿ،  (2)، وىو اإلتياف(1)ومكاف
ـُ اْلُمْؤِمُف اْلُمَيْيِمُف اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبّْرُ }: كقولو تعالى إلى آخرىا،  [23:الحشر]{اْلَمِمُؾ اْلُقدُّوُس السَّبَل

[. 3:غافر]{َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوؿِ }: وقولو
. إبداعيا، واختراعيا: ىو (3)فطر األشياء : (فطرالخبلئؽ بقدرتو)

ما كنت أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابياف يختصماف في بئر، فقاؿ : قاؿ ابف عباس
( . 4)أنا فطرتيا: أحدىما

كتبت بالقمـ نزليا : عبارة عف جميع المكونات الحادثة بقدرتو، كما تقوؿ: جمع خميقة، وىو: والخبلئؽ
. منزلة اآللة، وليس آلة في الحقيقة؛ ألف الفعؿ يستحيؿ وجوده مف غير قدرة

نشرت المتاع إذا بسطتو، أو نشرت الثوب بعد طيّْو، : بسطيا، مف قوليـ: (ونشر الرياح برحمتو)
وكبلىما حاصؿ في حؽ الريح، فإنو تعالى يبسطيا في جياتيا الواسعة، وينشرىا بعد أف كانت 

. مطوية أي راكدة
أكمت بالمحـ، أي أنيا مبلبسة لمرحمة مصاحبة ليا، ويروى : يروى بالباء، مف قوليـ (برحمتو): وقولو

. جئت لمسمف: بالبلـ، أي أنو ما نشرىا إال لمرحمة فيي الباعثة عمىفعميا، والداعية إلييا، كما تقوؿ
 __________

. في أرفع مكاف(: ب)في  (1)
. اإلثبات(: ب)في  (2)



 

 

. اإلنشاء، وىو تحريؼ(: أ)في  (3)
 .507، ومختار الصحاح صػ3/457النياية البف األثير  (4)
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: وتد العود يتده إذا ضربو عمى األرض، الصخور جمع صخرة وىي: (ووتد بالصخور َمَيَداَف أرضو)
األرض : الياء وىو واحد المياديف، وىي (1)القطعة العظيمة مف األحجار، وميداف يروى بسكوف

التحرؾ واالضطراب، ومقصوده ىو أف اهلل تعالى جعؿ ىذه الجباؿ : الواسعة، وبتحريكيا وىو
عف التحرؾ، أو  (2[)ليا]مانعة  [7:النبأ]{َواْلِجَباَؿ َأْوَتاداً }: الراسخة أوتاد األرض، كما قاؿ تعالى

أعبلمًا منصوبة عمى مسطح األرض، لمنافع عظيمة عف المنع مف اضطرابيا، ال يحيط بعمميا إال 
أف يكوف  (3)مف باب بنيت بالحجر، فمف ىذه حالو فبلبد مف (ووتد بالصخور): اهلل تعالى، وقولو

. معروفًا ومعبودًا بديف
 __________

. بإسكاف(: ب)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
 (.أ)مف، سقط مف : قولو (3)
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، [19:آؿ عمراف]{ِإفَّ الدّْيَف ِعْنَد المَِّو اإِلْسبَلـُ }: اإلسبلـ، لقولو تعالى: الديف ىو: (فأوؿ الديف معرفتو)
، [85:آؿ عمراف]{َوَمْف َيْبَتِغ َغْيَر اإِلْسبَلـِ ِديًنا َفَمْف ُيْقَبَؿ ِمْنوُ }: اإليماف، لقولو تعالى: واإلسبلـ ىو

والمعمـو قطعًا أنو لو أتى باإليماف لكاف مقبواًل منو، وفي ىذا داللة عمى أف اإليماف واإلسبلـ شيء 
واحد، فإذا تقرر ىذا فاعمـ أف اإليماف عندنا اسـ شرعي، وصار عبارة عف عمؿ القمب وىي 

المعرفة، وعف عمؿ المساف وىو اإلقرار، وعف عمؿ الجوارح وىو فعؿ الطاعات، والكؼ عف القبائح، 
ليذه األمورالثبلثة عند إطبلقو، وىذا ىو مذىبنا وعميو أكثر السمؼ، وقد خالفنا في (1)فصار مقيداً 

ذلؾ فرؽ وطوائؼ، وقد قررنا نصرة ما قمناه، ورددنا عمى مف خالفنا في الكتب العقمية، فإذا تميدت 
إف أوؿ الديف ىو المعرفة؛ ألف ماعدا المعرفة مما يقع عميو اسـ : ىذه القاعدة، فإنما قالعميو السبلـ

الديف مف اإلقرار وعمؿ الطاعات الوقع لو إالبعد إحراز المعرفة وتحصيميا، فاإلقرار الصحة لو إال 
بعد المعرفة ليكوف خبرًا صدقًا، واألفعاؿ الشرعية فالمعرفة تمكيف منيا؛ ألف الصبلة والزكاة، وسائر 



 

 

إالبعد المعرفة، وأما الواجبات العقمية فالمعرفة لطؼ فييا، فصار أمر  (2)العبادات الشرعية التفعؿ
. الديف كمو اليكوف إال بعد المعرفة وكماليا

 __________
. مفيداً (: ب)في  (1)
 .التعقؿ(: ب)في  (2)
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تماميا إنما يكوف بالتصديؽ وىو : (وكماؿ معرفتو التصديؽ بو) أراد بعد حصوؿ المعرفة فكماليا وا 
اإلقرارألنو تمو المعرفة؛ ألف فائدة المعرفة صيانة النفس عف وعيد اآلخرة وعقابيا، وفائدة اإلقرار إنما 

أمرت أف أقاتؿ الناس : ))، كما قاؿ عميو السبلـ(1)ىو إحراز الرقبة عف السيؼ والماؿ عف السحت
(. 2( )(ال إلو إال اهلل، فإذا قالوىا عصموا مني دماءىـ وأمواليـ إال بحقيا: حتى يقولوا

. فميذا كاف اإلقرار كمااًل لممعرفة
ذا وجب التصريح بو لما ذكرناه، فكمالو وتمامو إنما : (وكماؿ التصديؽ بو توحيده) يعني أف اإلقرارا 

نو ال إلو إال : (4)، حتى نقوؿ(3)يكوف بذكرالتوحيد، فبل يكفي أف نقر بوجود اهلل تعالى إنو موجود، وا 
ال كاف التصديؽ ال فائدة فيو . ىو، وا 

بعد وجود التوحيد وثبوتو وكمالو إنما يكوف بتوجيو األعماؿ كميا إليو، : (وكماؿ توحيده اإلخبلص لو)
خبلصيا لوجيو؛ ألف العبد إذا كاف يعمـ أنو ال إلو في الوجود إال اهلل، واليستحؽ اإلليية سواه فيو  وا 
المستحؽ لمعبادة حقيقة، فميذا وجب صرفيا إليو وحده، وعرؼ بما ذكرناه أف اإلخبلص مف كماؿ 

. التوحيد مف الوجو الذي قررناه
 __________

دمو ومالو سحت أي ال شيء عمى مف أعدميما، وماؿ مسحت : االستئصاؿ، ويقاؿ: السحت (1)
(. 196انظر القاموس المحيط ص). ُمْذَىبُ : ومسحوت

 بسنده عف جابر بف عبد اهلل رضي اهلل 1/15أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (2)
 في الرسالة الموسومة بالدرة اليتيمة، قاؿ 131ص (2)عنيما، وىو في المجموع المنصوري رقـ 

الحديث شيير، ويوجد في أغمب مصادر الحديث، ولئلطبلع عمى : المحقؽ في تخريجو ما لفظو
. 338-2/337مصادره انظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي 

. أف نقر باهلل تعالى(: ب)في  (3)
 .يقاؿ(: ب)في  (4)



 

 

(1/110 )

 

اعمـ أف الصفات التي يختص بيا القديـ تعالى في ذاتو، : (وكماؿ اإلخبلص لو نفي الصفات عنو)
: لمناس فييا أربعة مذاىب

كما ىو محكي عف جميور الفبلسفة، وزعموا أنيا لو كانت أمورًا ثبوتية  (1) [أوليا أمور سمبية]
. لكانت ذاتو متكثرة بيا، والكثرة داللة اإلمكاف

(. 3)مف المعتزلة (2)أنيا أحكاـ إضافية، وىذا ىو قوؿ الشيخ أبي الحسيف: وثانييا
وأصحابو مف  (4)أنيا صفات حقيقية غير مستقمة بذاتيا، وىذا ىو قوؿ الشيخ أبي ىاشـ: وثالثيا

. المعتزلة
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
 أحد أئمة المعتزلة، ولد ، ى436ىو محمد بف عمي الطيب، أبو الحسيف البصري المتوفى سنة  (2)

األعبلـ )وغيره  (جزءاف)المعتمد في أصوؿ الفقو : في البصرة وتوفي بيا، ولو تصانيؼ منيا
6/275 .)
. المعتزلة ىـ أصحاب واصؿ بف عطاء ويسموف أصحاب العدؿ والتوحيد (3)
ى وتوفي 247ىو عبد السبلـ بف محمد بف عبد الوىاب الجبائي، أبو ىاشـ المعتزلي، ولد سنة  (4)

نسبو  (البيشمية) عالـ بالكبلـ مف كبار المعتزلة، لو آراء انفرد بيا، وتبعتو فرقة سميت ، ى321سنة 
 (.4/7األعبلـ )الشامؿ في الفقو وغيره : إلى كنيتو أبي ىاشـ، ولو مصنفات منيا
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أنيا معاني مستقمة بنفسيا كالقدرة والعمـ والحياة مغايرة لذاتو تعالى، وىؤالء ىـ الذيف أثبتوا : ورابعيا
. مف المجبرة (1)ىذه المعاني، وىو قوؿ الكرامية

. المحققوف منيـ، فأقواليـ فييا عمى نحو مف مذىب أبي الحسيف (2)فأما األشعرية
مف أف كماؿ اإلخبلص : فإذا تقررت ىذه القاعدة، فاعمـ أف أقرب ما يصرؼ إليو قولو عميو السبلـ

. نفي الصفات عنو، إنما ىو المحكي عف الكرامية فإنيـ أثبتوىا مغايرة لذاتو تعالى
: ألف حقيقتيا ومفيوميا إذا كانت مستقمة بنفسيا منفردة بحاليا يقضي(: كؿ صفة (3)لشيادة)
حاصمة فييما جميعًا، أعني الصفة بيذا التفسير  (4)ألف حقيقة الغيرية: (بأنيا غير الموصوؼ)

. والموصوؼ؛ ألنيما معموماف ليس أحدىما ىو اآلخر



 

 

. بحقيقتو وما ىيتو: (وشيادة كؿ موصوؼ)
ألف مع استقبلؿ كؿ واحد منيما بنفسو، كؿ واحد منيما مشار إليو بالغيرية : (بأنو غير الصفة)

( 6)فذاؾ غير ليذا، فعمى ما ذكرنا مف استقبلؿ الصفات نفسيا (5)لصاحبو، فإذا كاف ىذا غيرًا لذلؾ
. وكونيا معمومة عمى انفرادىا

 __________
الكرامية ىـ أصحاب محمد بف كراـ بف عراؽ، أبي عبد اهلل مف فرؽ االبتداع في اإلسبلـ، كاف  (1)

بأف اهلل تعالى مستقر عمى العرش وأنو جوىر، وانتيوا في إثباتيـ لمصفات إلى التجسيـ : يقوؿ
، والمجبرة ىـ المعتقدوف (1/59، وىامش في شرح ابف أبي الحديد 7/14انظر األعبلـ )والتشبيو 

ىامش في تحكيـ العقوؿ )بالجبر ويسندوف جميع أفعاؿ العباد إلى اهلل وال اختيار لعباده فييا 
(. 26ص
ىامش )األشعرية ىـ أصحاب أبي الحسف عمي بف إسماعيؿ األشعري، وىي جماعة الصفاتية  (2)

(. 1/59في شرح نيج الببلغة 
. بشيادة(: ب)في  (3)
(. ب)الغيرة، وما أثبتو مف (: أ)في  (4)
. لذاؾ(: ب)في  (5)
 .بأنفسيا(: ب)في  (6)
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جعؿ لو قرنًا مساويًا لو في االستقبلؿ بذاتو، ومشاركتو في األزلية : (مف وصؼ اهلل سبحانو فقد قرنو)
. التي ىي أخص صفاتو كما تزعمو الكرامية

. أثبت لو كفوًا مماثبًل لو: (ومف قرنو)
. ألف حقيقة التثنية حاصمة فيو، وىو إثبات قديـ ثاني مشارؾ لذاتو في القدـ: (فقد ثنَّاه)
. أثبت لو مثبًل كما قررناه: (ومف ثنَّاه)
ألف اإللو عبارة عف الذات المختصة بصفات الكماؿ، فإذا كانت ىذه الصفات التي ىي : (فقد جزَّأه)

اإلليية مستقمة بنفسيا قديمة صارت الذات عبارة عف مجموع أجزاء، فميذا كاف  (1)أصؿ في معنى
. تعالى عمى منياج ىذه المقالة متجزئاً 

ؤ واالنقساـ: (ومف جزَّأه) . أثبت ذاتو قابمة لمتجزُّ
اعتقده عمى خبلؼ ماىو عميو مف كوف ذاتو تعالى واحدة مف كؿ وجو، ال يتطرؽ : (2)(فقد جيمو)

. انقساـ بحاؿ (4[)إلييا]، وال يضاؼ (3)إلييا تجزؤ



 

 

لما قرر عميو السبلـ تنزيو ذاتو تعالى في نفسيا عف اختصاصيا بالصفات : (ومف أشار إليو)
المساوية ليا في القدـ والغيرية، شرع في تنزيو ذاتو تعالى عف الجيات واألمكنة وأنواع 

: ، فعمى ىذا مف أشار إليو بعينو أو بيده(5)الشبييات
جعؿ لو حدِّا ونياية؛ ألف كؿ ما كاف مرئيًا أو مشارًا إليو فبل بد فيو مف المقابمة أو : (فقد حدَّه)

. حصوؿ في جية اإلشارة، فقد صار في جية دوف جية، فميذا كاف محدوداً 
: بإحاطة الجيات لو وصيرورتو فييا: (ومف حدَّه)
. ألنو إذا صار في جية فيو مف قبيؿ األجساـ المركبة المعدودة: (فقد عدَّه)

 __________
. المعنى(: ب)في  (1)
. ومف جيمو فقد أشار إليو: بعده في شرح النيج (2)
. التجزي(: ب)في  (3)
(. أ)سقط مف  (4)
 .التشبييات(: ب)في  (5)
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فيـ زيد في الدار : (1)أتى بفي التي ىي حرؼ يقتضي المكاف والوعاء، كما يقاؿ: (فيـَ : ومف قاؿ)
. أو في السوؽ

. ، أي حاصبًل فييا(2)المكاف الذي دؿ عميو ىذا الحرؼ، كما كاف زيد مضمنًا بالدار: (فقد ضمَّنو)
زيد عمى الفرس، وعمرو : أتى بالحرؼ الداؿ عمى االستعبلء وىو عمى، كما يقاؿ: (عبلـ: ومف قاؿ)

. عمى السطح
ألنو إذا كاف في جية العمو فقد خمت عنو جية السفؿ، ومف كاف في جية السفؿ : (فقد أخمى منو)

فقد خمت عنو جية العمو، وىكذا القوؿ في جميع الجيات، فقد أتى عميو السبلـ بيذه الرموز الحرفية 
والمطائؼ الحكمية داللة عمى تنزييو عف الفراغات المعبر بيا بالجيات، وعف األحياز المعبر بيا 

: باألمكنة، ثـ لما فرغ منيا أشار إلى كيفية وجوده، بقولو
: ألف الكائف ىو الحاصؿ الثابت الموجود: (كائف)
. كما كاف في غيره مف الكائنات (3)ليس حاصبًل بغيره: (ال عف حدث)
. لو الوجود حقيقة: (موجود)
ف كاف موجودًا فمـ يسبقو عدـ، كما كاف ذلؾ حاصبًل في جميع : (ال عف عدـ) يريد أنو وا 

ف شاركيا في الوجود والثبوت فقد باينيا في أف وجوده ببل أوؿ ووجودىا لو أوؿ  الموجودات، فيو وا 



 

 

. ونياية
ـْ َأْيَف َما ُكْنُتـْ }: (مع كؿ شيء) ، ألف كؿ مف كاف منزىًا عف الجية فإنو اليغيب [4:الحديد]{َوُىَو َمَعُك

. متحققة في حقو (4)عف كؿ شيء، وال يغيب عنو كؿ شيء، والغيبة
ف كانت ثابتة في حقو، فإنو ال يشابو األشياء بمصاحبتو ليا : (ال بمقارنة) أراد أف ىذه المعية وا 

حاطتو بعمميا . وا 
 __________

. تقوؿ(: ب)في  (1)
. في الدار(: ب)في  (2)
(. ب)لغيره، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
 .فالغيبة(: ب)في  (4)
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لحقائقيا، فإذا كانت الغيرية حاصمة في حؽ ما كاف مثبًل  (1)ألف حقيقتو مخالفة: (غير لكؿ شيء)
. فكيؼ إذا كاف مخالفًا ليا

: زايمتو مزايمة وزيااًل إذا فارقتو، قاؿ تعالى: ال بمفارقة ليا بؿ ىو كائف معيا، مف قوليـ: (ال بمزايمة)
أي فرقنا، فيو في ىذه الكممات يشير بيا إلى إثبات القدـ ونفي الحدوث  [28:يونس]{َفَزيَّْمَنا َبْيَنُيـْ }

. عف ذاتو والعدـ
لوجود الفعؿ مف جيتو بحسب الداعية، فإنو أوجد ىذه المكونات بداعي اإلحساف والمصمحة : (فاعؿ)

. الحكمية
ألف كؿ فاعؿ غيره فإنما يفعؿ بتحركة واضطراب وتحصيؿ آالت : (ال بمعنى الحركات واآللة)

. وأدوات
. أي مدرؾ لؤلشياء بحقائقيا: (بصير)
فبل يغيب عف إدراكو شيء مف أحواؿ المخموقات؛ بؿ ىي بعيف (: (2)إذ ال منطو عنو مف خمقو)

. منو ومرأى، وىو بكؿ شيء محيطٍ 
. متفرد بالوحدانية، ومف ىذه حالو في التفرد والتوحد: (متوحد)
بسكوف الكاؼ ىـ األىؿ، وبتحريكيا كمما يسكف (: (3)[يستأنس بو، وال يستوحش لفقده]فبل سكف )

. إليو، فبوجودىـ اليستأنس بيـ، وبعدميـ ال يستوحش مف فقدىـ
. أوجد كؿ الموجودات: (أنشأ الخمؽ)
. مف غير شيء كاف أصبًل ليا: (إنشاءً )



 

 

. اخترعو: (وابتدأه)
. مف غير سبب: (ابتداءً )
مف غير فكرة اضطربت في نفسو، والجوالف ىا ىنا مجاز، وحقيقتيا المجاولة في : (ببل رويَّة أجاليا)

. الحرب، تجاولوا إذا جاؿ بعضيـ عمى بعض كما يفعؿ غيره عند إحداث أمر مف األمور
 __________

(. ب)والصواب ما أثبّتو مف . مخالفيا(: أ)في  (1)
. إذ المنظور إليو مف خمقو: العبارة في شرح النيج (2)
 (.أ)سقط مف  (3)
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مف غيره لتكوف ُمِعْيَنًة لو عمييا يخمؽ؛ ألف كؿ مف جرَّب األمور وخبرىا كاف : (وال تجربة استفادىا)
. يحكـ مف أفعالو (1)أدخؿ في إحكاـ ما

يريد أنو ال يحتاج إلى حركة وال اضطراب في تحصيؿ شيء مف أفعالو : (وال حركة أحدثيا): قولو
. كما يفعمو الواحد إذا أ راد فعبًل مف األفعاؿ

. اإلرادة، وكبلىما صفة مضافة إلى فاعميما: اليامة واليمامة ىي(: نفس (2)وال ىامة)
يريد أنو تعالى ليس لو إرادة ييُـّ فييا بالشيء ثـ يتردد في ذلؾ، كما يعرض : (اضطرب فييا)

. لئلنساف مف اإلرادات المختمفة والدواعي المترددة في أفعالو
أحاؿ عميو بالديف؛ ألنو تعالى جعؿ لكؿ شيء وقتًا : بالحاء الميممة، إما مف قوليـ: (أحاؿ األشياء)

ما مف قوليـ أحاؿ بالسوط، أي أقبؿ عميو، فإنو تعالى : أحالو عميو وجعمو موعدًا لحصولو ووجوده، وا 
. أحاؿ األشياء

يجادىا: (ألوقاتيا) حكاميا بعد خمقيا وا  . أقبؿ عمى تصريفيا وا 
القـو إذا أصمحت  (4)الءمت بيف: فاعؿ مف المبلءمة ميموز مف قوليـ(: (3)[بيف مختمفاتيا]والَءـ )

. ، فيو تعالى أصمح حاؿ المختمفات حتى تبلءمت، ووافؽ بينيا حتى تقررت(5)حاليـ
ما قررىا وبينيا (6)الطبيعة: أقاـ طبعيا عمى طبائع مختمفة، ومنو الغريزة وىي: (وغرز غرائزىا) ، وا 

. غرزت رجمي في الركاب إذا وضعتيا فيو متمكنة: مف قوليـ
الشخص، يريد أنو جعؿ لكؿ شيء شبحًا وصورة مركبة، ال تعقؿ تمؾ : الشبح: (وألزميا أشباحيا)

. الحقيقة إال بتمؾ الصورة كاألشباح اإلنسانية واألشباح البييمية وغير ذلؾ
 __________

(. ب)بما، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)



 

 

. وال ىمامة: في شرح النيج (2)
. ما بيف المعقوفيف سقط مف النسختيف، وأثبتو مف شرح النيج (3)
. في(: ب)في  (4)
. بينيـ(: ب)في  (5)
 .ومنو الطبيعة وىي الغريزة(: ب)في  (6)
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. سبؽ عممو(: (2[)بيا ](1)عالـ)
. لسبؽ وجوده وعممو بوجودىا: (قبؿ ابتدائيا)
. ألف عالميتو لذاتو فيو عالـ بمقاديرىا وانتيائيا(: بحدودىا وانتيائيا (3)محيط)
ما يقترف بعضيا ببعض، ومقصوده : والقرائف: الجوانب: فاألحناء ىي(: بقرائنيا وأحنائيا (4)عارؼ)

. أنو تعالى عالـ بما يقارنيا مف خواصيا وما يجانبيا: في ىذا ىو
: خمؽ األرض، فقاؿ (5)ثـ تكمـ في كيفية

إذا استخرجو، واألجواء  (7[)كنقبو]فتؽ الشيء إذا شقو، وفتقو (: أنشأ سبحانو فتؽ األجواء (6) [ثـ])
. الفراغات التي بيف السماء واألرض: جمع جو، فأراد بفتؽ األجواء استخراجيا، وىي

َعَمى  (8)َواْلَمَمؾُ }: ىي الجوانب، قاؿ تعالى: األرجاء: (وشؽ األرجاء، وسكائؾ اليواء)
. فرجو: وأراد جعميا قطعًا، وسكائؾ اليواء بالسيف المثمثة التحتانية ىي [17:الحاقة]{َأْرَجاِئَيا

. جاز الطريؽ إذا سمكيا: بالجيـ والزاي وما عداه خطأ، مف قوليـ: (فأجاز فييا)
الذي يصؾ بعضو بعضًا مف شدة اضطرابو، يعني : الموج، المتبلطـ: التيار: (ماًء متبلطمًا تياره)

(. 9)أنو سمؾ في فرج اليواء بحرًا متبلطـ موجو
بحر زاخر : الممتد المرتفع، يقاؿ: المجتمع ومنو سحاب متراكـ، والزخار: المتراكـ: (متراكمًا زخاره)

. إذا كاف ممتدًا مرتفعًا وىو صفة الماء، وىو البحر يريد أنو مجتمع ولو قوة وامتداد
. الضمير لمماء: (حممو)

 __________
. عالماً (: شرح النيج)في  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
. محيطاً : في شرح النيج (3)
. عارفاً : في شرح النيج (4)
(. ب)كيفية، زيادة في : قولو (5)



 

 

(. أ)سقط مف  (6)
(. ب)سقط مف  (7)
. ، ومف المصحؼ الذي بيف يدي(ب)والمبلئكة، فمعميا قراءة، وما أثبتو مف (: أ)في  (8)
 يتبلطـ أمواجو،(: ب)في  (9)
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ظيرىا لتمسكو في اليواء، وال ينحدر إلى أسفؿ كما : (عمى متف الريح العاصفة، والزَّْعَزِع القاصفة)
الشديدة اليبوب؛ كأنيا تعصؼ كؿ شيء بحركتيا، : ىو مف لوازمو، والعاصفة مف الريح ىي

الكاسرة، مف : كؿ شيء إلى الحركة، والقاصفة (1)اسـ مف أسماء الريح، كأنيا تزعزع: والزعزع
. قصؼ العود إذا كسره

. فأمر الريح برد الماء عمى خبلؼ ما ىو مف طبعو؛ ألف طبعو النزوؿ: (فأمرىا برده)
. قواىا ومكنيا عمى شدة وثاقو وضبطو: (وسمطيا عمىشده)
لتعمؿ فيو العمؿ الذي  (3)تعالى قرف الريح بالبحر(2) [سبحانو و]يريد أف اهلل : (وقرنيا إلى حده)

تقتضيو الحكمة اإلليية إلى حده الذي عممو اهلل تعالى، فبل تقدر عمى مفارقتو ومباينتو مف غير إذف 
. ليا في ذلؾ، فيذه حكمة بالغة وقدرة باىرة في خمؽ األرض، ويؤيد ىذا

. يريد أف اليواء مستخرج مف تحت الريح، فتيؽ أي مفتوؽ: (اليواء مف تحتيا فتيؽ)
متبلطمًا تياره، والضمير لمريح، ودفؽ : يعني بالماء البحر الذي ذكره بقولو: (والماء مف فوقيا دفيؽ)

مدفوؽ،  (4) [بمعنى]الماء إذا صبو فكأنو فوقيا مصبوب، ودفيؽ بمعنى مدفوؽ، وىكذا دافؽ فإنو 
. دفقتو: ُدِفَؽ الماء، وال يقاؿ: مبني لما لـ يسـ فاعمو، فيقاؿ (5)وحيث وقع فعمو فإنو

. اخترعيا لما يريد مف المصمحة: (ثـ أنشأ سبحانو ريحاً )
 __________

(. ب)زعزع، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
(. ب)زيادة في  (2)
(. ب)ما أبحر، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
(. ب)سقط مف  (4)
 .فيو(: ب)في  (5)

(1/118 )

 



 

 

ال تمقح سحابًا والشجرًا، واعتقـ بمعنى أعقـ؛ ألف افتعؿ بو ال يكوف إال : ريح عقيـ: (اعتقـ ميبيا)
أعقمتو، إذا صيرتو عقيمًا واليمزة لمتعدية، ومعنى اعتقـ ميبيا : اعتقمتو، ولكف يقاؿ: متعديًا فبل يقاؿ

. أي ىبوبيا، أي جعمو ممتويًا اليكوف في سمت واحد
المجتمع لمريح، ومراده مف ذلؾ ىو أف اهلل : المرب: (وأداـ ُمَربَّيا، وأعصؼ مجراىا، وأبعد منشاىا)

تعالى جعميا متصمة اليبوب عمى نسؽ واحد، ال ينفصؿ بعضيا لما في ذلؾ مف الشدة، فمما كانت 
. عمى ىذه األحواؿ (1) [تعالى]بأمر اهلل 

( 4)مجراىا أي جعمو شديدًا، وبّعد (3)أمر اإلرادة والقدرة ال أمر القوؿ، بعد أف أعصؼ(: (2)أمرىا)
منشاىا جعمو بعيدًا، ال يعمـ حالو مف شدة البعد ليعمـ بذلؾ شدة البعد مع السرعة العظيمة في 

. الصنعة (5)مجراىا، وىذا مف عجائب القدرة ولطؼ
اصطكاؾ بعضو ببعض مف عظـ حركة الريح وعنفيا، : تصفيؽ الماء: (بتصفيؽ الماء الزخار)

وتصفيؽ الشراب تحويمو مف إناء إلى إناء لما يحصؿ في ذلؾ مف التصفية لمماء عف جميع األقذار 
. واألكدار

ثارة موج البحار) . ألف بالريح تكثر األمواج وتعظـ حركتيا: (وا 
فحركت الريح ىذا الماء الموصوؼ لما يراد بو مف التكويف مخضًا يشبو : (فمخضتو مخض السَّْقاء)

. وعاء المبف: مخض السقاء وىو
[ 22:يونس]{َجاَءْتَيا ِريٌح َعاِصؼٌ }: الريح الشديدة، قاؿ اهلل تعالى: والعاصؼ ىي: (وعصفت بو)

. والضمير لمماء
 __________

(. ب)سقط مف  (1)
. فأمرىا: في شرح النيج (2)
. عصؼ(: ب)في  (3)
. وأبعد(: ب)في  (4)
 (.ذكره في ىامش ب ) ولطيؼ، : في نسخة (5)
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الفراغ الخالي مع ما فيو مف اليباء؛ ألف : عصفيا بالفضاء، وىو (1)يريد مثؿ: (عصفيا بالفضاء)
الرياح إذا اختمفت ميابيا لعبت بو يمينًا وشمااًل فبل يكوف لو قرار بحاؿ، وكيفية عصفيا لو إنما 

. بأف (2)يكوف
. بشدة اضطرابو وتحركو بيا: (ترد أولو عمى آخره)



 

 

والمائر  [2:الضحى]{َوالمَّْيِؿ ِإَذا َسَجى}: الساكف، لقولو تعالى: والساجي ىو: (وساجيو عمى مائره)
[. 9:الطور]{َيْوـَ َتُموُر السََّماُء َمْوًرا}: المتحرؾ، كما قاؿ تعالى: ىو
َحتَّى ِإَذا َأَخَذِت }حتى ىذه ىي االبتدائية، مثميا في قولو تعالى : (حتى إذا عبَّ ُعبابو)

الماء : كثر وعظـ، والُعباب بالضـ ىو: وىي كثيرة في كتاب اهلل تعالى، وعبَّ  [24:يونس]{اأَلْرُض 
. المرتفع (3)الكثير المندفؽ

. لشدة ما يألفو مف الحركة واالضطراب بالريح: (ورمى بالزبد)
. {َفَيْرُكَموُ }: المتراكـ المجعوؿ بعضو عمى بعض، كما قاؿ تعالى: والركاـ ىو: (ركامو)
. فرفع الماء عف مستقره إلى ىواء منفتؽ مشقوؽ، مف فتؽ الشيء إذا شقو: (فرفعو في ىواء منفتؽ)
: الواسع، فكاف عاقبة ىذا البحر، أف: المكاف الخالي، والمنفيؽ: والجو ىو: (وجو منفيؽ)
: فيذه داللة مف كبلمو عميو السبلـ عمى أمريف: (سوى منو سبع سماوات)

. وتكوينيا (4)أف خمؽ األرض كاف قبؿ خمؽ السماء: أحدىما
 __________

. ميؿ(: ب)في  (1)
. تكوف(: ب)في  (2)
. المتدفؽ(: ب)في  (3)
 .السموات(: ب)في  (4)
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أف ظاىر كبلمو داؿ عمى أف خمؽ السماوات إنما كاف مف البحر الموصوؼ حالو، وليس : وثانييما
َـّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َوِىَي ُدَخافٌ }: مناقضًا ىا ىنا لما قالو تعالى ، ألنو يجوز أف يكوف [11:فصمت]{ُث

البحر بعد ما رمى بالزبد وعب صار دخانًا، لكنو لـ يتعرض لذكره عميو السبلـ، واكتفى بما ذكره مف 
. صفة أحوالو، فبل يكوف ظاىره مناقضًا لما في اآلية

َواأَلْرَض َبْعَد َذِلَؾ }: سؤاؿ؛ أليس قد قاؿ تعالى في سورة والنازعات بعد ذكره لخمؽ السماء
، وىذا يدؿ عمى أف خمؽ األرض بعد خمؽ السماء خبلؼ ما قررتموه؟ [30:النازعات]{َدَحاَىا

وجوابو؛ أنو يجوز أنو تعالى خمؽ كرة األرض أواًل ثـ أنو خمؽ السماء بعد ذلؾ، ثـ بعد خمقو لمسماء 
، [30:النازعات]{َواأَلْرَض َبْعَد َذِلَؾ َدَحاَىا}: األرض وبسطيا، كما قاؿ (1)وتكوينيا أقبؿ عمى دحو
. وعمى ىذا ال تناقض فيو

. وىي التي تمينا جعميا: (جعؿ ُسْفبَلُىفَّ )
. مف موج البحر: (موجاً )



 

 

. عف الحركة واليبوط إلى أسفؿ لما فيو مف الثقؿ: (مكفوفاً )
والعميا منيفَّ كالسقؼ لما تحتو محفوظًا محروسًا عف تخطؼ الشياطيف : (وُعْمَياُىفَّ سقفًا محفوظاً )

. في استراؽ السمع
الرفع عمى األرض وعمى ما تحتو مف السماوات، ثـ مف القدرة الباىرة : والسمؾ(: مرفوعاً  (2)وسمكا)

. واإلحكاـ البديع مع االنبساط الكمي جعميا
. مف غير عماد وىو ما يعتمد عميو مف عود وحجر: (بغير عمد)
يكوف دعامة لو فيستقر عميو كما في مصنوعات الخمؽ، فإف أقؿ قميمو مفتقر إلى الدعامة : (يدعميا)

. ليستقر عمييا
 __________

. دحوآء(: ب)في  (1)
 .ومف شرح النيج( ب)وسمكيا، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
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الخيوط التي يشد بيا ألواح السفينة، كما قاؿ : واحد الدسر، وىو: والدسار: (وال دسار ينتظميا)
يريد مع كثرة االنتظاـ في تأليفيا فبل يحتاج إلى ما  [13:القمر]{َعَمى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسرٍ }: تعالى

. يضميا ويرأب بيف أجزائيا
ثـ لما أكمؿ خمقيا ونظميا عمى نظاميا العجيب أتـ خمقيا بنور ىذه : (ثـ زينيا بزينة الكواكب)

ْنَيا ِبِزيَنٍة اْلَكَواِكبِ }: الكواكب الجارية فييا، كما قاؿ تعالى فأما سائر  [6:الصافات]{ِإنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّ
. ىذه النجـو كميا: السماوات فيحتمؿ أف تكوف مكوكبة وأف تكوف غير مكوكبة، والكواكب ىي

. إذا اتقدت وظير نورىا (1)ثقبت النار: الزاىرة، مف قوليـ: المضيئة: (وضياء الثواقب)
حركتيا، : أجراه إذا جعمو جاريًا، وأراد بالسراج الشمس، واستطارتيا: (وأجرى فييا سراجًا مستطيراً )

. الطالب لمطيراف مف شدة الحركة وعظميا: والمستطير
نما خص ىذيف الكوكبيف مف بيف سائر الكواكب لما يختصاف بو مف : (وقمرًا منيراً ) مضيئًا ذا نور، وا 

. عظـ النور فييما، ولما جعؿ اهلل فييما مف كثرة المنافع لمخمؽ في تصرفيـ ومعايشيـ
الظرؼ متعمؽ بأجرى، أي وأجرى الشمس والقمر في فمؾ : (في فمؾ دائر، وسقؼ سائر، ورقيـ مائر)

دائر، دورانو عمى حركة معمومة ومقدار محكـ، وأراد بالسقؼ الفمؾ؛ ألنو ليا كالسقؼ ألنيا جارية 
نما وصؼ بالمور  فيو، وىو متضمف ليا حركتيا بحركتو، فأما الرقيـ ىا ىنا فإنما أراد بو الفمؾ، وا 

ِقيـِ }: لكثرة حركتو وشدتيا في السرعة، وقد فسر قولو تعالى عمى  [9:الكيؼ]{َإفَّ َأْصَحاَب اْلَكْيِؼ َوالرَّ
: أوجو ثبلثة كميا صالحة ىا ىنا



 

 

 __________
 .الدر(: ب)في  (1)
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الكتاب، فمما جعؿ اهلل حركة الفمؾ واألبصار الكوكبية أسبابًا لتجدد الحوادث في : فالرقيـ ىو: أما أوالً 
، كما ذكره  (1)العالـ السفمي اإلماـ عمي بف ناصر الحسيني  (2[)السيد]كاف كالكتاب المرقـو

(. 3)(أعبلـ النيج)صاحب 
ما أدري ما الرقيـ؟ أكتاب أـ : فبأف يكوف الرقيـ بنياف، كما حكي عف ابف عباس أنو قاؿ: وأما ثانياً 

؟ (4)بنياف
. وىذا حاصؿ في الفمؾ فإنو مؤلؼ عمى نظاـ مخصوص

. فيحتمؿ أف يكوف الرقيـ لوحًا مكتوبًا، وىكذا حاؿ الفمؾ يحتمؿ ذلؾ: وأما ثالثاً 
: ثـ تكمَّـ في خمؽ السماء واألرض، بقولو

َأفَّ السََّماَواِت }: يريد شؽ ما بيف السماء واألرض، كما قاؿ تعالى: (ثـ فتؽ ما بيف السماوات العبل)
. يريد فصمنا ىذه عف ىذه [30:األنبياء]{َواأَلْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُىَما

َوَقْد }: المختمفة، كما قاؿ تعالى (5)فحشاىفَّ مف األطوار، يعني الخمؽ: (فمؤلىفَّ أطوارًا مف مبلئكتو)
ـْ َأْطَواًرا . ثـ جعميـ أنواعًا ووصَّؼ لكؿ واحد منيـ وصيفة في العبادة والقياـ بأمره [14:نوح]{َخَمَقُك

. واضعوف جباىيـ عمى األرض ال يرفعونيا(: (6)منيـ سجود ال يركعوف)
. حانوف أصبلبيـ ال يقيمونيا: (وركوع ال ينتصبوف)

 __________
. السفاؿ(: ب)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
ولعمو أراد بو الفمؾ؛ ألف اهلل تعالى جعؿ حركة الفمؾ : 4ص - خ-المفظ في أعبلـ النيج  (3)

، ولذلؾ  واتصاالت الكواكب سببًا لتجدد الحوادث في العالـ السفبلني، كاف ذلؾ كالكتاب المرقـو
. انتيى. وصفو بالسير

. 253 ، ومختار الصحاح ص2/254النياية البف األثير  (4)
. الخموؽ(: ب)في  (5)
 .ال يركعوف، زيادة في شرح النيج: قولو (6)
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. مستوية أقداميـ مف غير تفريؽ وال مزايمة(: (1)وصافُّوف ال يتزايموف)
شاغموف ألسنتيـ بالذكر وأنواع التسبيح وضروب التحميد لربيـ، قد شغموا بيذه : (ومسبحوف)

. الوظائؼ وخمقوا ليا
(. 2)[ال يمموف: (ال يسأموف)]
. يعترييـ ويتمبَّس بيـ: (فبل يغشاىـ)
إنما أضاؼ النـو إلى العيوف ألف ظيور أوائمو إنما يكوف باألعيف ثـ يتصؿ بسائر : (نـو العيوف)

. األعضاء في االسترخاء
وال يعرض لعقوليـ ما يعرض لعقوؿ (: (3)[وال فترة األبداف، وال غفمة النسياف]وال سيو العقوؿ )

مف القوة وشدة  (5)، وال تعترييـ فترة في أبدانيـ لما خصوه(4)البشر مف السيو؛ لتحفظيا وتيقظيا
البطش، وال تمحقيـ غفمة النسياف، بؿ ىـ عمى خبلؼ ىذه األحواؿ لما أراد اهلل بيـ مف الكرامة، 

. وقرب المكاف إليو، وعظـ الزلفة عنده
َـّ، اجعمنا ممف تدخؿ عمييـ المبلئكة مف كؿ باب بالتسميـ والبشارة بحسف عقبى الدار . المَُّي

. أي ومف المبلئكة مف خمقوا لغير ىذه الحالة: (ومنيـ)
ينزلوف بالوحي عمى ألسنة الرسؿ باألحكاـ الشرعية (: (6)[وألسنة إلى رسمو]أمناء عمى وحيو )

. واألخبار السماوية
بأنواع الرحمة وضروب الببلء ألىؿ اإلحساف وألىؿ اإلساءة إلى غير : (ومختمفوف بقضائو وأمره)

. ذلؾ مف الخير والشر، والحياة والموت، وأنواع األقضية واألوامر
 __________

. ال يتزايموف، زيادة في شرح النيج: قولو (1)
(. ب)سقط مف  (2)
. ما بيف المعقوفيف زيادة مف شرح النيج (3)
(. ب)وتنطقيا، وما أثبتو مف (: أ)في  (4)
. خصوا(: ب)في  (5)
 .زيادة مف شرح النيج (6)

(1/124 )

 



 

 

ـْ }: يريد المبلئكة مف يحفظ العباد، كما قاؿ تعالى: (ومنيـ الحفظة لعباده) فَّ َعَمْيُك َواِ 
يحفظوف أعماليـ ويضبطونيا، ويحفظونيـ بالميؿ والنيار عف اليواـ وسائر  [10:اإلنفطار]{َلَحاِفِظيفَ 

. المؤ ذيات حتى تنقضي آجاليـ
اب: (ومنيـ السدنة) . يريد الحفظة والحجُّ
ـْ َخَزَنُتَيا}: كما قاؿ تعالى: (ألبواب جنانو) [. 71:الزمر]{َحتَّى ِإَذا َجاُءوَىا ُفِتَحْت َأْبَواُبَيا َوَقاَؿ َلُي
. خمؽ عظيـ قد رسخت في األرض أقداميـ(: السفمى أقداميـ (1)ومنيـ الثابتة في األرض)
. خرجت(: (2)ومرقت)
. جوانبيا: يعني أقطار السماء وىو: (مف السماء العميا أعناقيـ، والخارجة مف األقطار)
. (أركانيـ)
. يريد المساوية: (والمناسبة)
ما بالتاء وىو: إما بالنوف وىو: (لقوائـ العرش أكتافيـ) المنكب، : جوانبيا؛ ألف الكنؼ ىو الجانب، وا 

. وكبلىما محتمؿ ىا ىنا
. خافضوف ألبصارىـ ىيبة لجبلؿ اهلل وتعظيمًا لسمطانو(: أبصارىـ (3)ناكسة دونو)
. التغطي باألجنحة عمى جية التذلؿ: التمفع ىو: (متمفعوف بأجنحتيـ)
الضمير لمعرش فيكوف التحت حقيقة، أو يكوف الضمير لمرب فيكوف التحت مجازًا، أي (: (4)تحتو)

. تحت القير والسمطاف
. ضربت الحجاب إذا أرخيتو: أي مرخاة، مف قوليـ: (مضروبة)
مف ىو دونيـ، إما أف يريد بو المبلئكة غير ىؤالء الذيف وصؼ : قولو: (بينيـ وبيف مف ىو دونيـ)

ما أف يريد  . دونيـ مف الثقميف الجف واألنس (6[)ىو]مف  (5)[بو]حاليـ، وا 
 __________

. األرضيف: في شرح النيج (1)
. والمارقة: في شرح النيج (2)
. ومف شرح النيج( ب)دونيـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. مف تحتو(: ب)في  (4)
(. ب)زيادة في  (5)
 (.ب)زيادة في  (6)
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يحتمؿ أف تكوف ىذه الحجب واألستار حقيقة، وقد ضربيا اهلل تعالى بينيـ : (حجب العزة وأستارالقدرة)
لما يعمـ مف المصمحة وتنبييًا عمى عمو الدرجة، ويحتمؿ أف تكوف مجازات، وال  (1)وبيف مف دونيـ

نما الغرض ىو بعدىـ عمف دونيـ وتمييزىـ عمف سواىـ، ال يعمـ حاليـ،  حجاب ىناؾ وال ستر، وا 
. كأنيـ مضروب عمييـ بحجب وأستار، فبل يحيط بحقيقة حاليـ إال اهلل تعالى

ال يطمقوف عميو شيئًا  (2)[أي]: (ال يتوىموف ربيـ بالتصوير، واليجروف عميو صفات المصنوعيف)
. مف صفات الخمؽ إذ ىي غير صادقة عميو

. ىو ىناؾ: أي اليعتقدونو في مكاف فيقاؿ: (وال يحدونو باألماكف)
ىو مثؿ ىذا، فسبحاف : أي ال يعتقدوف أف لو نظيرًا ومثبًل، فيقولوف: (وال يشيروف إليو بالنظائر)

. القاىر في سمطانو، والعظيـ في عمو مجده وشأنو
: ثـ تكمـ في كيفية خمؽ آدـ، بقولو

أراد أف اهلل تعالى ألؼ ىذه الصورة وجمعيا مف أنواع مختمفة : (ثـ جمع مف حزف األرض وسيميا)
التراب : وضروب متباينة ليدؿ بذلؾ عمى إظيار قدرتو وباىر حكمتو، فركبيا مف حزف األرض وىو

. الميف السمس: الحزف الغميظ، والسيؿ ىو
. الفاسد المسترخي، فبل يصمح لئلنبات: الطيب المنبت، والسََّبخُ : العذب: (وعذبيا وَسَبِخيا)
. مجموعة مف ىذه األخبلط المختمفة: (تربة)
. سننت الحجر إذا حككتو: متَّنيا بو ورقَّقيا، أو حكَّيا، مف قوليـ: (سنَّيا بالماء)
. مف كؿ كدر: (حتى خمصت)
. ممسيا بالرطوبة (3)الط الحوض إذا طيَّنو بالتراب وممسو، والضمير لمتربة أي: (والطيا بالبَّمة)

 __________
. ما أثبتو( ب)دونو، وفي (: أ)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
 .الذي(: ب)في  (3)

(1/126 )

 

ِمْف ِطيٍف }: أي لزقت بعضيا ببعض، وكانت مختمطة، كما قاؿ تعالى(: (1)حتى لزبت)
. أي الزؽ [11:الصافات]{اَلِزبٍ 

. صمَّبيا، ومنو حجر صمد إذا كاف صمباً : (وأصمدىا)
الطيف : والصمصاؿ. ليا صوت ليبسيا وصبلبتيا ورقة تركيبيا (2)أي صار: (حتى صمصمت)

اليابس غير المطبوخ، فإذا طبخ فيو الفخار بعينو، ثـ جعميا عمى ىذه الييئة وركَّبيا عمى ىذه 



 

 

: التَّْركبة
يعني أنو جمع  (جمع تربة): لوقت معدود متعمقة بقولو: البلـ في قولو: (لوقت معدود، وأجؿ معمـو)

. ىذه التربة عمى ىذه الكيفية، ألجؿ معمـو وىو ما بيف تركيبيا ونفخ الروح فييا
ـَ قاؿ إلى ما يضـ األجزاء مف  (3)وكبلىما محتاج (الطيا بالّبمة): ، وقاؿ(سنَّيا بالماء): سؤاؿ؛ ِل

الرطوبة؟ 
أف السفَّ يفتقر إلى كثرة الماء؛ ألف الغرض أف يخرج بيف الحجريف شيء يسيؿ منيما، : وجوابو؛ ىو
بخبلؼ حاؿ التربة إذا الطيا، فإف الغرض ىو لونيا لتكوف مجتمعة فميذا  (سنَّيا بالماء): فميذا قاؿ

. لما كاف ال يفتقر إلييا كافتقار السف (الطيا بالبّمة): قاؿ
: النفخ يحتمؿ أمريف: (ثـ نفخ فييا مف روحو)

نما ىو صادر : أف يكوف المراد بالنفخ ىو: أحدىما اإلحياء، وال نفخ ىناؾ أصبًل وال منفوخ فيو، وا 
عمى جية التمثيؿ، وعبارة عف ما يحصؿ بو اإلحياء، وىو خمؽ الروح في ىذه التربة المركبة عمى 

. ىذه الكيفية
 __________

فجبؿ منيا صورة ذات أحناء ووصوؿ، وأعضاء وفصوؿ، أجمدىا حتى : بعده في شرح النيج (1)
. استمسكت

. صارت(: أ)في  (2)
 .يحتاج(: ب)في  (3)
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أف يكوف اإلحياء حاصبًل عقيب ىذا النفخ، ويكوف فيو سر ومصمحة استأثر اهلل بعمميا، : وثانييما
ثـ نفخ ): ويكوف إيجاد ىذه الواسطة وىي النفخ كسائر الوسائط التي يفعميا اهلل تعالى، وقولو

. يدؿ عمى أف بيف تركيب الصورة ونفخ الروح فييا مدة متراخية؛ ألف ثـ لمميمة والتراخي( (1)[فيو]
تيانو بالفاء ىاىنا داللة عمى عدـ التراخي بيف النفخ : (فمثمت إنساناً ) أي حصمت شخصًا تامًا، وا 

نسانًا منصوب عمى الحاؿ، أي مثمت عمى  وصيرورتيا إنسانًا؛ ألف الفاء تدؿ عمى عدـ الميمة، وا 
(. 2)ىذه الحالة مصورة عمى شكؿ اإلنسانية

يجيميا في كؿ جانب، وليذا قاؿ عميو  (3) [التي]أراد باألذىاف العقؿ وعمومو، : (ذا أذىاف يجيميا)
(. 4)((قمب ابف آدـ أشد تقمبًا مف الريشة عمى ظير الماء)): السبلـ

. األنظار والخواطر التي يتصرؼ بيا في النفع ودفع الضرر: الِفَكر ىي: (وِفَكٍر يتصرؼ بيا)
كاليد والرجؿ فإنيما آلتاف لمكسب، وسائر الجوارح فإنيا صارت مطيعة لو (: (5)وجوارح يستخدميا)



 

 

. في كمما استعمميا عمى جية االنقياد مف غير مخالفة
فرَّؽ عميو السبلـ بيف الجوارح واألدوات، فجعؿ الجوارح ما تكوف سببًا لبلكتساب : (وأدوات يقمّْبيا)

: يستخدميا، وفي الثاني: وطريقة لو، وجعؿ األدوات ما ليس كذلؾ كالعيف، وليذا قاؿ في األوؿ
. يقمبيا، ال غير

. أراد بالمعرفة القمب؛ ألنو محؿ العمـ والمعرفة، فمما كاف المراد منو ىو التمييز: (ومعرفة يفرؽ بيا)
. وضع المعرفة مكانو: (بيف الحؽ والباطؿ)

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
. إنسانية(: ب)في  (2)
(. ب)سقط مف  (3)
وعزاه إلى  ((قمب ابف آدـ أشد انقبلباً )): ، بمفظ5/713أورده في موسوعة أطراؼ الحديث  (4)

. 8/407، وتأريخ بغداد 7/303اتحاؼ السادة المتقيف 
 .يختدميا: في شرح النيج (5)
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يعني ويفرؽ بيف ما كاف مذوقًا فيدركو بآلة ذوقو، وبيف ما كاف مشمومًا فيدركو : (واألذواؽ والمشاـ)
. بآلة شمو

فاأللواف ُيدرؾ التفرقة بينيا بحاسة البصر ألنيا متضادة، واألجناس ما عدا : (واأللواف واألجناس)
ذلؾ مف التفرقة بيف اإلنساف والفرس، والظممة والنور، والحجر والماء، وغير ذلؾ مف األجناس 

. المختمفة، التي يعمـ اختبلفيا بالضرورة
معجونًا بطينة األكواف المختمفة، واألشباه المؤتمفة، واألضداد المتعادية، واألخبلط المتباينة، مف )

مركبًا مف أمور مختمفة، وانتصابو صفة إلنساف، (: والمساءة والسرور (1)الحر والبرد، والِبمَّة والجمود
وتجمعو حتى يكوف مركبًا مف أجزاء، وقد أشار عميو السبلـ في  (2)ومنو العجيف ألف المرأة تمويو

: كيفية تركيب خمقو، إلى أنواع أربعة
: األكواف المختمفة: فالنوع األوؿ

العظاـ، والعصب، واألوتار، : األعضاء المفردة، وجممتيا عشرة وىي: وغرضو باألكواف المختمفة ىي
والعضبلت، والعروؽ، والشحـ، والغشاء، والجمد، والشعر، والظفر، فيذه ىي األعضاء المفردة، وكؿ 

. مختص بنفع وطبيعة تخالؼ غيره (3)واحد مف ىذا
: األشباه المؤتمفة: النوع الثاني



 

 

الدماغ، والعيناف، : ويريد باألشباه المؤتمفة ما كاف مركبًا مف ىذه األعضاء، وجممتيا ثمانية عشر
والمساف، واألذناف، والقمب، والرئة، والحجاب الحاجز بيف الصدر والبطف، والمعدة، والمعاء، والكبد، 

وىذه ليا لطائؼ وخصائص . والمرارة، والطحاؿ، والكميتاف، والمثانة، واألنثياف، والذكر، والرحـ
. ومنافع اليحيط بعجائبيا إال اهلل عز سمطانو

. األضداد المتعادية: النوع الثالث
 __________

. ومف شرح النيج( ب)الجمودة، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
(. ب)تمونو، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
 .ىذه(: ب)في  (3)
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نما يكوف اجتماعيا عمى جية  (1)والمراد بكونيا متعادية ىو أنيا ال تجتمع في محؿ واحد، وا 
: التركيب بمطؼ اهلل ودقيؽ حكمتو، وىذه ىي األمزجة، وجممتيا تسعة، أربعة منيا مفردة، وىذه ىي

الحرارة مع اليبوسة، والحرارة مع : الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة، وأربعة منيا مركبة وىي
المزاج المعتدؿ مف : الرطوبة، والبرودة مع اليبوسة، والبرودة مع الرطوبة، فيذه ثمانية، والتاسع ىو

. ىذه
األخبلط المتباينة : النوع الرابع

: طبع اآلخر، وىذه ىي أربعة أيضاً  (2)أف طبع كؿ واحد منيا مبايف: ويعني بكونيا متباينة ىو
الدـ، وىو حار رطب، والصفراء، وىي حارة يابسة، والسوداء، وىي باردة يابسة، والبمغـ، وىو بارد 
رطب، فيذه إشارة إلى ما قالو عميو السبلـ عمى جية اإلجماؿ، ومف أراد اإلطبلع عمى عجائب 

(. 3)ألبي عمي بف سينا (الشفاء): القدرة في خمقة اإلنساف فعميو بكتب التشريح، ومف أبمغيا
 __________

. في(: ب)في  (1)
. يبايف(: ب)في  (2)
 شرؼ الممؾ، الفيمسوؼ، الرئيس، [ ى428-370]ىو الحسيف بف عبد اهلل بف سينا، أبو عمي  (3)

صاحب التصانيؼ في الطب والمنطؽ والطبيعيات واإللييات، أصمو مف بمخ، ومولده في إحدى قرى 
بخارى، ونشأ وتعمَّـ في بخارى، وطاؼ الببلد، وناظر العمماء ، واتسعت شيرتو، ولو مصنفات كثيرة 

انظر األعبلـ ). الشفاء في الطب أربعة أجزاء، والقانوف في الطب، واإلشارات وغيرىا: منيا
2/241-242.) 
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لدييـ، وعيد وصية إلييـ، في اإلذعاف بالسجود لو  (1)واستأدى اهلل سبحانو المبلئكة وديعتو)
ـَ َفَسَجُدوا}: لتكرمتو فقاؿ (2)والجنوح استأدى الشيء إذا طمب أداءه، يريد : [34:البقرة(]{اْسُجُدوا آلَد

ِإّني َخاِلٌؽ }: أف اهلل تعالى قد كاف عيد إلى المبلئكة عيدًا أودعو عندىـ وقرره في نفوسيـ، بقولو
االنقياد لمسجود عند : ، وأمرىـ باإلذعاف وىو[28:الحجر]{َبَشًرا ِمْف َصْمَصاٍؿ ِمْف َحَمٍإ َمْسُنوفٍ 

إذ جعمو قبمة يسجد هلل نحوه، كما فعؿ  (3)[لو]تسويتو، واستقامتو بشرًا سويًا وشبحًا آدميًا تكرمًة 
ـَ َفَسَجُدوا}: القبمة مكانًا يسجد هلل نحوه، فقاؿ . امتثااًل لؤلمر وانقيادًا لو [24:البقرة]{اْسُجُدوا آلَد

ذا : ىو: (وقبيمو {ِإالَّ ِإْبِميَس }) نما ىو مف الجف، وا  استثناء منقطع؛ ألف إبميس لـ يكف مف المبلئكة وا 
كاف مخموقًا مف نار والمبلئكة مخموقوف مف نور فميس مندرجًا تحتيـ فميذا كاف منقطعًا، وأنكر 
بعض األصولييف االستثناء المنقطع، وحمؿ اآلية عمى أف التقدير فييا فسجد المبلئكة ومف أمر 

بالسجود إال إبميس، وعمى ىذا يكوف متصبًل، وىذا تعسؼ ال وجو لو، فإف االنقطاع وارد في المغة 
ما زاد إال ما نقص، وما نفع إال ماضر، وقد ذكرنا ما ىو الحؽ مف ذلؾ في : اليمكف دفعو، كقوليـ

. الكتب األصولية
 __________

. وديعة(: ب)في  (1)
. والخنوع: في شرح النيج (2)
 (.ب)سقط مف  (3)
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ِإْف َنُقوُؿ ِإالَّ اْعَتَراَؾ }: الضمير لو ولقبيمو، اعتراه األمر إذا غشيو، قاؿ تعالى: (اعترتيـ الحمَّية)
حمت عف كذا : االحتماء وىي األنفة، يقاؿ: والحمَّية بالتشديد ىو [54:ىود]{َبْعُض آِلَيِتَنا ِبُسوءٍ 

في المصادر، فإف اْسُتْعِمَؿ َفِعْيُؿ مصدرًا فيو  (1)حمية، إذا أنفت عنو، وفعيؿ وفعيمة قؿَّ ما يرداف
. مصدرًا قميؿ (2)مخصوص باألىوات كالزبر والوجيؼ وغيرىما، واستعماؿ فعيمة

ْقَوُة بكسر الفاء  (3)قيرتيـ، وكانت ىي المستولية بسمطانيا: (وغمبت عمييـ الشقوة) بيا عمييـ، والشّْ
. لمضرب مف الفعؿ كالِجْمسة واْلِقْعدة، والشَّقوة بفتح الفاء والشقاوة بمعنى الشقاء: ىي
أضافوا عزتيـ إلى ما عميو النار مف الحركة الشديدة، والنور الكثير، والتسمط : (وتعززوا بخمقة النار)

. عمى كؿ شيء باإلتبلؼ



 

 

الضعؼ ما عميو الصمصاؿ مف اسوداد : واستضعفوا مف الوىف وىو: (واستوىنوا خمؽ الصمصاؿ)
في حركة تماسو، والمعنى في ىذا  (4)جوىره وبشاعة خمقتو، وخشانة تأليفو، وضعؼ قوتو يثقب باد

ىو أف إبميس وقبيمو مف األبالسة والشياطيف لما غمب عمييـ التكبر واستحكـ في أفئدتيـ االحتماء 
نزاؿ العقوبة ألجؿ  (5)واألنفة عف السجود خالفوا أمراهلل بالسجود آلدـ فاستحقوا غضب اهلل وسخطو وا 

: المخالفة
: يعني التأخر إلىاآلخرة، وعمؿ تأخره بأمور ثبلثة: (فأعطاه اهلل النظرة)
. ليكوف مستحقًا لمسخط بالمخالفة، ويكشؼ عنو المبس فيو: (استحقاقًا لمسخطة)

 __________
. ما أثبتو(ب)يرد، وفي (: أ)في  (1)
. فعمية(: ب)في  (2)
. لسمطانيا(: ب)في  (3)
. ينفث بأدنى حركة تماسو: إلخ، ولعؿ الصواب...ينفث ناراً (: ب)، وفي (أ)كذا في  (4)
 .وأنزؿ(: أ)في  (5)
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المخالفة لؤلمر في الدنيا بسبب  (1) [كفره]ولتكوف العقوبة تامة بما يزداد مف : (واستتمامًا لمبمية)
. اإلمياؿ

نجازًا ِلْمِعَدةِ ) : حيث قاؿ تعالى: (وا 
. وىو الصادؽ فيما قاؿ، والمنجز لما وعد(: [37:الحجر]{ِإنََّؾ ِمَف اْلُمْنَظِريفَ })
، وىي قصة  (2)وصميا بقصة إبميس لما بينيما: (ثـ أسكف سبحانو آدـ عميو السبلـ داراً ) مف التبلـز

سكانو الجنة . واحدة، فمما أراد اهلل تعالى كرامة آدـ بخمقو وا 
. إذا كاف طيباً  (4)عيش راغد ورغد: أطابو مف قوليـ(: (3)أرغد فييا عيشتو)
المكاف الذي يحؿ : بفتح العيف، والمحؿ أيضًا بفتحيا ىو (5)المنزلة: المحمة: (وآمف فييا محمتو)

فيو خارج عف  [196:البقرة]{َحتَّى َيْبُمَغ اْلَيْدُي َمِحمَّوُ }: فيو، وىما وارداف عمى القياس، فأما قولو تعالى
جعمو في عيش طيب، وأمف ال  (7)بابو وخروجو كخروج المسجد والمنسؾ، وأراد أنو (6)قياس
. يخاؼ

: (وحذره إبميس وعداوتو)
وحذره : )اهلل عداوة إبميس ومكره آلدـ، حتى قالعميو السبلـ (8)سؤاؿ؛ في أي موضع قد قرر

؟ (عداوتو



 

 

: مف وجييف (9)وجوابو؛ أنو
ذلؾ عمى لساف جبريؿ مع غيره مف أنواع  (11)قد أبمغو (10)فيحتمؿ أف يكوف اهلل تعالى: أما أوالً 
. الحكـ

 __________
(. ب)سقط مف  (1)
(. ب)بينيا، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. ومف شرح النيج( ب)عيشو، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. ورغداً (: أ)في  (4)
. المنزؿ(: ب)في  (5)
. فيو الصواب( ب)القياس، وما أثبتو مف (: أ)في  (6)
. وأراد بو(: ب)في  (7)
. قدر(: ب)في  (8)
. إنو: قولو( ب)سقط مف  (9)
. تعالى: قولو( ب)زيادة في  (10)
 .بمغو(: ب)في  (11)
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فممكاف ما وقع منو مف المخالفة في األمر بالسجود آلدـ، فإذا كاف قد اعتراه الحسد : وأما ثانياً 
واألنفة في سجدة الينالو بيا نفع عاجؿ إال الكرامة، فأنؼ عنيا، واستكبر عف تأديتيا، فكيؼ حالو 

إذا فاز بالنعيـ المقيـ، والفوز الذي ال فوز وراءه، فعمى ىذا يكوف مكره أكثر، وعداوتو لو أعظـ 
. وأكبر فميذا أعمؿ رأيو وضرب سيامو

: مكره مف حيث ال يشعر، كما قاؿ تعالى (2)فأتاه عمىغرة، وأنفذ فيو(: نفاسة عميو (1)فاغتره إبميس)
، ونفست فبلنًا عمى كذا إذا حسدتو إياه، ولـ تره أىبًل لو، وانتصاب [22:األعراؼ]{َفَدالَُّىَما ِبُغُرورٍ }

نفاسًة عمى المفعوؿ لو، ويجوز أف يكوف مصدرًا في موضع الحاؿ، أي حاسدًا لو مف فاعؿ اغتره، 
: وىو إبميس حيث رآه ساكنًا مستقراً 

. موضع اإلقامة حيث اليظعف الساكف، وال يرحؿ المقيـ وحيث وجده مطمئناً : (بدار المقاـ)
. مف األنبياء والصالحيف والشيداء: (ومرافقة األبرار)
. يعني آدـ أي فكاف ما تقدـ مف االغترار سببًا لمبيع: (فباع)
ما يقينو بما ىو فيو مف لذاذة: (اليقيف) . العيش ورغده (3)إما عممو بعداوة الشيطاف وخدعو، وا 



 

 

[. 20:القصص]{ِإّني َلَؾ ِمَف النَّاِصِحيفَ }: ظنو أف إبميس ناصح لو في قولو: وىو: (بشكو)
. وىي األخذ بالحـز في مخالفة أمر المعيف، ومجانبة خفي مكيدتو: (والعزيمة)
. بما تحققو مف بعد مف ضعؼ رأيو في االنقياد لما قالو إبميس: (بوىنو)

ـَ عدؿ عف البلـ إلى اإلضافة في قولو وىبل ساوى  (فباع اليقيف بشكو، والعزيمة بوىنو): سؤاؿ؛ ِل
فباع اليقيف بالشؾ، والعزيمة بالوىف؟ : بينيما بالبلـ بأف يقوؿ

 __________
. عدوه: في شرح النيج (1)
. فيو: قولو( ب)سقط مف  (2)
 .لذة(: ب)في  (3)
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وجوابو ىو؛ أف اليقيف والعزيمة كأنيما مف جية اهلل بتوفيقو ولطفو فبل اختصاص لو بيما، بخبلؼ 
الشؾ والوىف فإنما كانا باغتراره مف جية نفسو، فميذا أضافيما إلى آدـ لما ليما مف مزيد 

. االختصاص بو
. وىو ما كاف فيو مف السرور والمذة والغبطة(: بالجذؿ (1)فاستبدؿ)
وىو مفارقة المذة، ورغد المعيشة، واستشعار لزـو العقوبة الدائمة لمخالفة األمر مف اهلل : (وجبلً )

. تعالى
. وبما كاف مف تعويمو عمى االغترار: (وباالغترار)
 [بو]وىو عضُّ األنامؿ عمى ما نزع منو وفاتو، ثـ تداركو اهلل تعالى بما كاف مف لطفو : (ندماً )
. ورحمتو إياه(2)
ـْ }: يعني أنو أليمو لبلستغفار بقولو(: لو في توبتو (3)ثـ بسط اهلل سبحانو) ْف َل َربََّنا َظَمْمَنا َأنُفَسَنا َواِ 

[. 23:األعراؼ]{َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَنفَّ ِمَف اْلَخاِسِريفَ 
ـُ ِمْف َربِّْو َكِمَماتٍ }: بقولو: (ولقَّاه كممة رحمتو) بالنصب عمى (4[ )كممات]وقرئ  [37:البقرة]{َفَتَمقَّى آَد

. أف آدـ ىو المتمقي ليف، وقرئ بالرفع عمى أنيف المتمقيات لو بالتدارؾ والرحمة
ثـ كاف بعد اإلقداـ  [37:البقرة]{َفَتاَب َعَمْيِو ِإنَُّو ُىَو التَّوَّاُب الرَِّحيـُ }: بقولو: (ووعده المرّد إلى جنتو)

. عمى مخالفة األمر بأكؿ الشجرة
 __________

. واستبدؿ: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
(. أ)سقط مف  (2)



 

 

. اهلل سبحانو، زيادة مف شرح النيج: قولو (3)
 (.ب)زيادة في  (4)
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أىبطو أي أنزلو مف عمو، يكوف متعديًا لمكاف اليمزة كأخرجو، وَىَبَط َيْيِبُط : (أىبطو إلى دار البمية)
الدنيا لما فييا مف التكاليؼ : تارة ويمـز أخرى، دار البمية ىي (1)َوَىَبَطُو َيْيِبُطو،بغير ىمزة يتعدى

، واألحزاف الكثيرة . الشديدة، ومقاسات األمور الصعبة، واألمراض، والغمـو
وحيث أذف اهلل بالتناكح الذي يحصؿ بسببو النسؿ والتوالد، وبعد وقوع ذلؾ : (وتناسؿ الذرية)

وحصولو مف جية اهلل تعالى كمفيـ بما قرره في عقوليـ، وعيد إلييـ بما ركبو في أفياميـ مف معرفة 
. توحيده، وتنزييو عمَّا ال يميؽ بذاتو

اال ختيار، فاختار اهلل ىؤالء األنبياء، واختصيـ : االصطفاء ىو: (فاصطفى سبحانو مف ولده أنبياء)
ببلغ الحجة عمى الخمؽ، كما قاؿ تعالى لَئبلَّ َيُكوَف ِلمنَّاِس َعَمى }: بالرسالة لما يريده مف كرامتيـ، وا 

ُسؿِ  ٌة َبْعَد الرُّ [. 165:النساء]{المَِّو ُحجَّ
ْذ َأَخَذ المَُّو }: ، كما قاؿ تعالى(2)تأكيده وتحصيمو: أخذ الميثاؽ ىو: (أخذ عمى الوحي ميثاقيـ) َواِ 

عمى الوحي أي عمى : ما يستوثؽ بو مف ذمة ويميف، وقولو: ، والميثاؽ[81:آؿ عمراف]{ِميثَاَؽ النَِّبيّْيفَ 
ببلغو مف غير خيانة  . بزيادة، وال تقصير في أدائو (3) [فيو]حفظ الوحي وا 

اإلرساؿ، : مايرسؿ بو مف كبلـ وشريعة، والمصدر منو ىو: الرسالة: (وعمى تبميغ الرسالة أمانتيـ)
والمعنى وأخذ عمى تبميغ الرسالة إلى الخمؽ ما ائتمنيـ عميو مف أنواع التكاليؼ وسائر ما تعبدوا بو 
أمانتيـ األمانة واألمف واألمنة مصادر كميا بمعنى واحد، وقد تطمؽ األمانة عمى الشيء المؤتمف 

. عميو
 __________

. مبعدًا، وىو تحريؼ(: أ)في  (1)
. وتحصمو(: ب)في  (2)
 (.ب)سقط مف  (3)
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( 2)عمى األنبياء، كما دؿ عمييما (1)سؤاؿ؛ ما المراد باألمانة والميثاؽ المذيف أخذىما اهلل تعالى
كبلمو ىا ىنا؟ 

: وجوابو؛ ىو أف يبمغوا ما أرسموا بو، وال يغيروا شيئًا بزيادة وال نقصاف وال تحريؼ، والمواثيؽ ثبلثة
ْذ }: ما أخذه اهلل تعالى عمى الخمؽ مف اإلقرار بربوبيتو واالعتراؼ بوحدانيتو، كما قاؿ تعالى: أوليا َواِ 

ـْ  ـَ ِمْف ُظُيوِرِى يَّاَتُيـْ ]َأَخَذ َربَُّؾ ِمْف َبِني آَد [. 172:األعراؼ]{(3)[ُذرّْ
ْذ َأَخْذَنا ِمَف النَِّبيّْيَف }: ما أخذه اهلل عمى األنبياء في تبميغ ما أرسموا بو، حيث قاؿ: وثانييا َواِ 
[. 7:األحزاب]{ِميثَاَقُيـْ 
ْذ َأَخَذ المَُّو ِميثَاَؽ الَِّذيَف ُأوُتوا }: ما أخذه اهلل عمى العمماء مف بياف ما عمموه، حيث قاؿ: وثالثيا َواِ 

[. 187:آؿ عمراف]{اْلِكَتاَب َلُتَبيُّْننَُّو ِلمنَّاِس واََل َتْكُتُموَنوُ 
يريد اصطفاىـ حيف بدؿ أكثر الخمؽ، خالفوا ما عيد (: (4)[إلييـ]لما بدؿ أكثر الخمؽ عيد اهلل )

. إلييـ مف ىذه المواثيؽ والعقود
وضيعوا ما يميؽ بأمره مف توحيده واإلقرار بمعرفتو والقياـ بعبادتو، والقياـ بواجباتو، : (فجيموا حقو)

. فخالفوا ذلؾ كمو فتركوا التوحيد
وىي األصناـ واألوثاف المعبودة، وكؿ ما يعبد مف دوف اهلل مف جماد (: (5)[معو]واتخذوا األنداد )

. وحيواف، وعبادة األصناـ قديمة، وليذا فإنيا واقعة في أياـ نوح، ولـ يبمغ إلينا التأريخ إال مف زمانو
 __________

. تعالى: قولو( ب)زيادة في  (1)
. عميو(: ب)في  (2)
(. أ)سقط مف  (3)
. وفي شرح النيج( ب)زيادة في  (4)
 (.أ)سقط مف  (5)
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حاؿ عف العيد، : االحتياؿ بالحاء الميممة افتعاؿ مف قوليـ(: الشياطيف عف معرفتو (1)واحتالتيـ)
لو وغيَّره، وبالخاء المعجمة افتعاؿ مف اختالو إذا غره وخدعو، والمعنى ىو أف الشياطيف ما  إذا حوَّ
زالت في المكر والخديعة بيـ حتى غرتيـ وحولتيـ عف معرفة اهلل تعالى فأزلتيـ عف معرفتو إلى 

. جحدانو، وعف شكر نعمتو إلى كفرانو
يريد أف الشياطيف لما أزلُّوىـ عف تحقؽ المعرفة وثبوتيا، كأنيـ (: عف عبادتو (2)واقتطعتيـ)

. اقتطعوىـ عف العبادة التي ىي ثمرة المعرفة



 

 

. تقريرًا لما ذكرناه وتحذيرًا مف خبلفو: (فبعث فييـ رسمو)
يعني تابع بينيـ نبيًا عمى إثر نبي، إببلغًا لمحجة وقطعًا لممعذرة، والمواترة : (وواتر إلييـ أنبياءه)

التكوف إال إذا وقعت ىناؾ فترة، كما فعؿ في حؽ األنبياء، فإف الفترات حاصمة عمى قدر ما عممو 
ألؼ سنة، وبيف عيسى ومحمد صمى اهلل عميو : بيف موسى وعيسى، قيؿ (3)مف المصمحة، فكاف

نما ىي مداركة وبعثتيـ (4)ألؼ سنة: وآلو وسمـ، قيؿ ، فأما إذا لـ تكف ىناؾ فترة لـ تكف مواترة، وا 
. عمى ما ذكرناه مف ىذه الفترات

 __________
. واجتالتيـ، أي أدارتيـ: ، وفي شرح النيج(ب)واحتاليـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. فاقتطعتيـ(: أ)في  (2)
. وكاف(: ب)في  (3)
 .ستمائة سنة: 152وفي المصابيح ألبي العباس الحسني صػ (4)
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ليطمبوا منيـ ما ألزميـ مف الميثاؽ الذي واثقيـ عميو، وىو ما تقضي (: ميثاؽ فطرتو (1)ليستأدوىـ)
ِفْطَرَة }: ، واستحقاقو لمعبادة، كما قاؿ تعالى(3)الفطرة مف اإلقرار بو، ومعرفتو وحمدانيتو (2) [بو]

َوَما َخَمْقُت اْلِجفَّ }: يعني اإلقرار بالربوبية، وقولو تعالى [30:الرـو]{المَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا
[. 56:الذاريات]{َواإِلنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوفِ 

ويوقظونيـ بالتذكير عف الغفمة التي كانت سببًا في نسياف النعمة، (: نعمتو (4)ويذكروىـ منسيَّ )
. والمنسي مفعوؿ وىو الشيء الذي ينسى

ما  (5)أنا قد أبمغناكـ: يكوف غايتيـ في تقرير الحجة عمى الخمؽ ىو: (ويحتجوا عمييـ بالتبميغ)
ـَ َأْف َقْد َأْبَمُغوا ِرَسااَلِت َربِّْيـْ }: ُأْرِسْمَنا بو، وىو غاية جيدنا ، فأما اإللجاء بالقسر فبل [28:الجف]{ِلَيْعَم

. وجو لو لما فيو مف بطبلف الغرض المقصود بالتكميؼ
ما يخبأ، ومراده عميو : المدفوف وىو: أظيره، والدفيف (6)أثار الشيء إذا: (ويثيروا ليـ دفائف العقوؿ)

السبلـ بذلؾ ىو أف الرسؿ صموات اهلل عمييـ أظيروا ما كاف مخبوءًا مف الدالئؿ العقمية، ونبيوا عمى 
ظيار األسرار العجيبة . االستدالؿ بيا، وكانت عقوؿ الخمؽ قاصرة عف استثارة ىذه الدفائف، وا 

 __________
. ومف شرح النيج( ب)ليستأدوا، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
. ومعرفة وحدانيتو(: ب)في  (3)



 

 

. ومف شرح النيج( ب)منشى، وما أثبتو مف (: أ)في  (4)
. بمغناكـ(: ب)في  (5)
 .إذا: قولو( ب)سقط مف  (6)
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ـْ آَياِتَنا }: معرفة الصانع وتوحيده، كما قاؿ تعالى (1)ليستدلوا بيا عمى: (ويروىـ آيات المقدرة) َسُنِريِي
(: 2)، فالذي يكوف في اآلفاؽ أمور ثبلثة[53:فصمت]{ِفي اآلَفاِؽ َوِفي َأْنُفِسِيـْ 

. وىو السماوات كميا(: (3)مف سقؼ مرفوع فوقيـ)
. وىي األرضوف السبع: (ومياد تحتيـ موضوع)
: وىي الثمرات وأنواع الفواكو، وأما التي في أنفسيـ فيي ثبلثة أيضاً : (ومعايش تحيييـ)
. فإنيا مع طوليا وقصرىا موعدىا الموت: (وآجاؿ تفنييـ)
: َوِصَب الرجؿ َيْوَصُب إذا وجع، واليـر ىو: األمراض، يقاؿ: (4)األوصاب ىي: (وأوصاب تيرميـ)

. ضعؼ القوى في جميع الحواس
مف الرخاء والشدة، وأنواع المصائب العارضة، فقد أشار عميو السبلـ بيذه : (وأحداث تتابع عمييـ)

ـْ آَياِتَنا ِفي اآلَفاؽِ }: ذكراهلل في قولو (5)األمور الستة إلى ما ، [53:فصمت]{[َوِفي َأْنُفِسِيـْ ]َسُنِريِي
دالة عمى وجود الصانع وباىر قدرتو، وكؿ واحد  (6) [كميا]بأحسف لفظ وأوجزه، فإف ىذه األشياء 

منيا داؿ عمى أنو ال بد لو مف فاعؿ وموجد ومقدر، لما يرى فييا مف االختبلؼ والتبايف، فاألرض 
تخالؼ السماء، والماء يخالؼ الحجر، فبل بد ليا مف فاعؿ يخالؼ بيف حقائقيا، ولكونيا حاصمة 
عمى ىذه الكيفيات بعد أف لـ تكف، وفي ذلؾ أبير القدرة عمى وجود الصانع الحكيـ المدبر العميـ، 

. القدرة بفتح العيف وضميا وكسرىا: والمقدرة ىي
 __________

(. ب)عف، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. بينة(: ب)في  (2)
. مف سقؼ فوقيـ مرفوع: في شرح النيج (3)
. ىو(: ب)في  (4)
. ما: قولو( ب)سقط مف  (5)
 (.ب)سقط مف  (6)
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بضـ العيف تذىب  (2)المقدرة: مف القدر، فإنما تكوف بفتح العيف الغير، وليذا قيؿ (1)فأما القدرة
بالحفيظة لما كانت مف القدرة، وكؿ ىذه اآليات قد نبو عمييا األنبياء أعظـ تنبيو، وأظيروىا غاية 

. اإلظيار، فؤلجؿ ىذا
النبي قد يكوف مرسبًل وغير مرسؿ، والتفرقة بينيما (: مف نبي مرسؿ (3)لـ يخؿ اهلل سبحانو خمقو)

الذي : ظاىرة، فإف الرسوؿ مف األنبياء ىو مف جمع إلى المعجز الشريعة المبعوث بيا، والنبي ىو
نما أمر بالدعاء إلى شريعة مف كاف قبمو مف األنبياء  يظير عميو المعجز مف غير شريعة، وا 

وتجديدىا خبلفًا ألبي ىاشـ وغيره مف المعتزلة، حيث أحالوا بعثة النبي مف غير شريعة جديدة، وليذا 
، وسئؿ عف (((4)مائة ألؼ وأربعة وعشروف ألفاً )): فإف الرسوؿ عميو السبلـ سئؿ عف األنبياء؟ فقاؿ

، وفي ىذا داللة بيَّنة عمى التفرقة بيف الرسوؿ والنبي، فميذا ((ثبلثمائة وثبلثة عشر)): الرسؿ؟ فقاؿ
مف نبي مرسؿ، إشارة إلى التفرقة التي ذكرناىا، وهلل درُّ كبلـ أمير المؤمنيف فما أكثر فوائده، : قاؿ

. وأدؽ عند التفتيش معانيو
 __________

. المقدرة(: ب)في  (1)
(. ب)المقدر، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. ومف شرح النيج( ب)، وما أثبتو مف (أ)خمقو، سقط مف : قولو (3)
، مف حديث طويؿ بسنده عف 133-132أخرجو اإلماـ أبو العباس الحسني في المصابيح صػ (4)

 .، بسنده عف أبي ذر أيضاً 1/204أبي ذر، واإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية 
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مضمف لما يصمحيـ مف فروض واجبة، وسنف واضحة، وأعبلـ بينة، واهلل تعالى : (أو كتاب منزؿ)
يروى بالتشديد أي أنو نزَّؿ شيئًا بعد شيء عمى  (1)يريد أف ييديكـ سنف الذيف مف قبمكـ، ومنزؿ

دفعة واحدة مف  (2)تجرَّع وتجشَّأ، ويروى بالتخفيؼ عمى معنى أنو نزؿ: حسب المصمحة، كقولؾ
. غير تفريؽ

؛ ألنيا لتحققيا وثبوتيا كأنيا  (3)والحجة ىي أكبر: (أو حجة الزمة) نما وصفيا بالمزـو البرىاف، وا 
. الصقة بمف أقيمت عميو

ة بالفتح: (أو محجة قائمة) نما وصؼ : المحجَّ جادة الطريؽ، وىو جار عمى قياس بابو في الفتح، وا 
. المحجة بالقياـ ألنيا لكونيا دالة عمى الحؽ، مرشدة إليو التعوج أبداً 



 

 

نما نكَّره لما في تنكيره مف الفخامة، وعظـ الموقع في النفوس، كأنو قاؿ: (رسؿ) ىـ : أي ىـ رسؿ، وا 
ـْ ِفي اْلِقَصاِص َحَياةٌ }: رسؿ وأي رسؿ، ونظيره قولو تعالى [. 179:البقرة]{َوَلُك

قمة عددىـ ال تعجزىـ عف إببلغ ما حمموا مف أداء  (4)[أف]أراد : (ال تقّصر بيـ قمة عددىـ)
قصَّرُت عف الشيء إذا عجزت عنو، أو أراد أف قمة عددىـ ال تخذليـ عف بموغ : الرسالة، مف قوليـ

قصر السيـ عف اليدؼ إذا لـ يبمغو، : أقصى الغاية في تحمؿ أعباء النبوة وأثقاليا، مف قوليـ
. وكبلىما جيد ال غبار عميو

ف بمغ  (5)معناه واليعترييـ ريب، وال يخالجيـ: (وال كثرة المكذبيف ليـ) شؾ في صحة ما جاءوا بو، وا 
. المكذبوف بيـ كؿ غاية في الكثرة

. المتقدـ: رسؿ وتقسيـ ليـ، والسابؽ ىو: بياف لقولو: (مف سابؽ)
فو مف قبمو) يريد عميو السبلـ أف األنبياء صموات اهلل عمييـ ىـ عمى : (ُسمّْي لو مف بعده، أو غابرعرَّ

: قسميف
 __________

. وينزؿ(: ب)في  (1)
. أنزؿ(: ب)في  (2)
(. ب)أكبر سقط مف : قولو (3)
(. أ)سقط مف  (4)
 .وال يخالطيـ(: ب)في  (5)
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. متقدـ، سمى اهلل لو مف يأتي بعده مف األنبياء باسمو ولقبو: إما
ما . غابر أي ماضي عرفو اهلل مف قبمو مف األنبياء: وا 

عرَّؼ، وىبلَّ سوَّى بينيما في التعريؼ أو التسمية مف : سمي، وفيمف غبر: سؤاؿ؛ لـ قاؿ فيمف سبؽ
غير مخالفة بينيما؟ 

وجوابو؛ ىو أف تعريؼ الشيء بصفتو أكثر وأوضح مف تعريفو بمقبو، لما يقع في االسـ مف المبس 
سبؽ مف األنبياء ال يمكف تعريفو مف يأتي بعده مف األنبياء إالبالمقب واالسـ  (1)دوف الصفة، فمف

الغير؛ ألنيـ لـ يوجدوا بعد فيعرفيـ بصفاتيـ، وذكر أحواليـ، وأما مف ليس متقدمًا مف األنبياء 
فتعريؼ اهلل لو حاؿ مف قبمو مف األنبياء إنما ىو بالوصؼ لكونو أدخؿ إلمكانو في حقيـ، فميذا قاؿ 

. عرؼ، إشارة إلى ىذه الدقيقة: سمي، وفي الثاني: عميو السبلـ في األوؿ
ذلؾ إشارة إلى ما تقدـ مف اإلرساؿ لمرسؿ وبعثيـ إلصبلح أحواؿ الخمؽ : (عمى ذلؾ نسمت القروف)



 

 

رشادىـ، ونسمت القروف أي نسمت الدابة إذا ولدت بكثرة، وعمى متعمقة : توالدوا وكثروا، وقوليـ: وا 
. األمـ الماضية جمع قرف: بنسمت، والقروف ىـ

نما سمي الدىر دىرًا؛ الجتماعو مف قوليـ: (ومضت الدىور) دىورت الشيء إذا جمعتو، : تقضَّت، وا 
: والدىور جمع دىر، قاؿ. فمما كاف عبارة عف اجتماع األياـ والسنيف سمي دىراً 

( 3)َلَزَماٌف ييُـّ باإلحسافِ  .... (2)إف دىرًا يمؼُّ شممي ب ُجْمؿٍ 
 __________

(. ب)فيمف، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. الحبؿ: الُجمؿُ  (2)
: ، ترتيب يوسؼ خياط، ولفظ الشطر األوؿ فيو1/1024ورد البيت في لساف العرب  (3)

 إف دىرًا يمؼ حبمي بجمؿ
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آباء الرجؿ المتقدموف واليسكَّف، : العيف ىـ (1)السمؼ بتحريؾ: (وسمفت اآلباء، وَخَمَفِت األبناء)
ىذا خمؼ صدؽ مف أبيو، وخمؼ سوء مف أبيو، بالتحريؾ : األبناء المتأخروف، يقاؿ: والخمؼ ىـ

. والتسكيف فييما جميعاً 
ىما سواء منيـ مف يحّرؾ فييما جميعًا، ومنيـ مف يسكّْف فييما أيضًا، ومنيـ مف فرَّؽ : قاؿ األخفش

(. 2)خمؼ سوء بالتسكيف، وفي خمؼ صدؽ بالتحريؾ: فقاؿ
لى (: (3)إلى أف بعث اهلل محمدًا صمى اهلل عميو وآلو وسمـ) أراد أنو غاية لمرسؿ وخاتـ األنبياء، وا 

. متعمقو بما مضى قبميا مف األفعاؿ مثؿ نسمت ومضت أي استمر ذلؾ إلى أف بعثو
نجاز العدة إتماميا باإلعطاء؛ ألف اهلل سبحانو قد كاف عيد إلى األنبياء قبمو : (إلنجاز عدتو)

بالساعة، وعمى إثره القيامة، وليذا  (4)صموات اهلل عمييـ أنو يبعث نبيًا يكوف خاتمًا لؤلنبياء، مقروف
. والعدة والموعد والوعد سواء، والبلـ متعمقة ببعث ((وجبت لي النبوة وآدـ طينة)): قاؿ عميو السبلـ

تماـ نبوتو) كماليا: (وا  . ألف البشارة المتقدمة ووجود البعث المتأخر عنيا فيو تماـ النبوة وا 
. حاؿ مف محمد: (مأخوذاً )

 __________
. بفتح(: ب)في  (1)
، واألخفش ىو األخفش األوسط، وىو سعيد بف مسعدة 185انظر مختار الصحاح ص (2)

 نحوي، عالـ بالمغة ، ى215المجاشعي بالوالء البمخي، ثـ البصري، أبو الحسف، المتوفى سنة 
األعبلـ )تفسير معاني القرآف، واالشتقاؽ وغيرىما : واألدب، أخذ عف سيبويو، ولو تصانيؼ منيا



 

 

3/101-102 .)
(. ب)وسمـ، زيادة في : قولو (3)
 .بالرفع، ويجوز أف يكوف مقروناً ( ب)و( أ)ىكذا في  (4)
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، ويكوف معناه أف اهلل أخذ ميثاقو وىو الدعاء إلى (1)الضمير إما هلل بمحمد: (عمى النبييف ميثاقو)
ما لمحمد ويكوف معناه أف اهلل أخذ ميثاؽ محمد وىو تصديقو واالعتراؼ  توحيده واإلقرار بربوبيتو، وا 

(. 2)بنبوتو
[. 20:األنعاـ]{َيْعِرُفوَنُو َكَما َيْعِرُفوَف َأْبَناَءُىـُ }: ظاىرة عبلماتو، كما قاؿ اهلل تعالى: (مشيورة سماتو)
، (3) [فيو]اسـ المكاف الذي يولد: اسـ لموقت الذي يولد فيو الرجؿ، والمولد: الميبلد: (كريمًا ميبلده)

والوقت الذي ولد فيو عميو السبلـ كاف كريمًا لما ظير فيو مف األسرار النبوية، وتجمت بسببو األنوار 
إيذانًا بمجيء الحؽ، وزىوؽ الباطؿ،  (4)إنو لما ولد انكبت األصناـ عمى وجييا: اإلليية، وقد قيؿ

شعارًا بانكساؼ نجومو، وتقمص ظمو الزائؿ . وا 
. ومف كاف عمى وجو البسيطة: (وأىؿ األرض)
يـو كاف مولودًا، ويـو بعثتو، لكف تركت ىذه الجمؿ، وكاف التنويف عوضًا عنيا، ونظيره : (يومئذ)

. ساعتئٍذ وحينئذٍ 
اإلنساف، ويديف بو  (5)ما ينتحمو: الديف والشريعة، وىكذا النحمة وىو: أي أىؿ ممؿ، والممة: (ممؿ)

. مف األدياف كميا حقًا كاف أو باطبلً 
جاء زيد : وأىؿ األرض، وممؿ، جممة ابتدائية في موضع نصب عمى الحاؿ مف بعث، كقولؾ: وقولو

. والشمس طالعة
فمف عابد لوثف أوساجد لصنـ أونور أونار إلى غير ذلؾ مف األدياف الضالة والممؿ : (متفرقة)

. المبتدعة
 __________

(. ب)إما هلل أو لمحمد، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
(. ب)بثبوتو، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
(. أ)سقط مف  (3)
. 101وانظر المصابيح في السيرة ألبي العباس الحسني رضي اهلل عنو ص. وجوىيا(: ب)في  (4)
 .ما أثبتو( ب)ينحمو، وفي (: أ)في  (5)
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نما وصفيا باالنتشار، ألنيـ حكموا فييا : اليوى: (وأىواء منتشرة) ما تدعو إليو النفس وتنزع إليو، وا 
(. 1)أىواءىـ، واتبعوا في االنقياد ليا آراءىـ، فأوقعتيـ في الحيرة، وِضمَّوا بيا في كؿ مستاىة

ُكنَّا َطَراِئَؽ }: المذىب والنحمة، قاؿ تعالى: جمع طريقة، وىي: الطرائؽ: (وطرائؽ متشتتة)
عبارة عف التفرؽ، مأخوذ مف الشت وىو : أي ممبًل مختمفة أىواؤىا، والتشتت [11:الجف]{ِقَدًدا

. كساء مشتوت إذا كانت خيوطو متباعدة، ىـ: التفريؽ، يقاؿ
يستعمؿ في الفصؿ والوصؿ، وىو مف أسماء األضداد، كالسدفة فإنيا : البيف: (بيف ُمَشبٍّْو هلل بخمقو)

بالرفع أي وصمكـ،  [94:األنعاـ]{َلَقْد َتَقطََّع َبْيَنُكـْ }: تستعمؿ لمضوء والظبلـ، وقرئ قولو تعالى
إف : وبالنصب عمى حذؼ الموصوؿ أي ما بينكـ، وانتصابو عمى الظرفية ىا ىنا، والمشبّْو مف قاؿ

، واألعضاء والجوارح، أو بصفة العرض في (2)اهلل تعالى بصفة الجسـ في الحصوؿ في الحيز
. الحموؿ، وىذه مقالة لفرؽ وطوائؼ

إذا عدؿ عنو، ومنو المحد ألنو مشتؽ في غير سمت  (3)ألحد في ديف اهلل: (أو ممحد في اسمو)
نما قاؿ عميو السبلـ ممحدًا في اسمو؛ ألنيـ عدلوا باسـ اهلل إلى غيره، فسموا غيره باسمو، : القبر، وا 

. آلية، واإلليية عمى الحقيقة مختصة بو، ال تطمؽ عمى غيره: فقاؿ لؤلصناـ
 __________

. ، ولـ أىتِد لممعنى(ب)مسمية ىكذا رسميا الناسخ، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
(. ب)والحيز، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
 .ألحد في الديف(: ب)في  (3)
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ىذه األصناـ آليتنا، كما قاؿ تعالى : اإلشارة ىاىنا إما باإلليية، حيث قالوا: (أو مشير إلى غيره)
ـْ ُىوَ }: حاكيًا عنيـ ما بالعبادة كما قاؿ[58:الزخرؼ]{ءآِلَيُتَنا َخْيٌر َأ ُبوَنا ِإَلى }: ، وا  ـْ ِإالَّ ِلُيَقرّْ َما َنْعُبُدُى
ما بإضافة ىذه اآلثار والحوادث في عالمنا ىذا إلى الحركات الفمكية [3:الزمر]{المَِّو ُزْلَفى ، وا 

. واالتصاالت الكوكبية، فكؿ ىذه األمور مختصة بو، فإذا أضافوىا إلى غيره فقد أشاروا بيا إلى غيره
، والضبللة مصدر ضؿ (1)[وآلو وسمـ]الضمير لمحمد صمى اهلل عميو : (فيداىـ بو مف الضبللة)

. يضؿ ضبللة
أنقذه مف كذا إذا خمصو منو، والمكاف ىا : التخمص، يقاؿ: اإلنقاذ ىو: (وأنقذىـ بمكانو مف الجيالة)



 

 

جيؿ جيبًل : ماكنت ألحسف إليؾ لوال مكاف فبلف، والجيالة مصدر يقاؿ: ىنا مجاز، مثمو في قولؾ
. وجيالة

[ وسمـ]أراد أنو صمى اهلل عميو وآلو (: لقاءه (2)ثـ اختار سبحانو لمحمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ)
نما كاف مختارًا لما فيو مف  لما بمغ الرسالة، واستقاـ كما أمر، أكرمو اهلل تعالى بمبلقاة ربو، وا 

. الخبلص مف بموى الدنيا وكدرىا، وما في ذلؾ مف الفوز برضواف اهلل وكريـ جواره
. مف الدرجات العالية والنزؿ الكريـ: (ورضي لو ما عنده)

َـّ، أسعدنا برضواف مف عندؾ، وبشارة بالفوز . بثوابؾ (3)المَُّي
راحتو عف (4)أراد أف نيؿ الكرامة كميا لو: (وأكرمو عف دار الدنيا) ، إنما كاف بنقمو عف الدنيا وا 

. غموميا وأحزانيا
 __________

(. ب)وسمـ، زيادة في : قولو (1)
(. ب)وسمـ، زيادة في : قولو (2)
. ما أثبتو( ب)الفوز، وفي (: أ)في  (3)
 (.ب)لو، سقط مف : قولو (4)
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، ورغبت بو (1)رغب في الشيء إذا أراد بو، ورغب عنو إذا لـ يرده: (ورغب بو عف مقاـ البموى)
رغبت بفبلف عف السفر، ورغبت بكتابي عف : عمى تمؾ الحاؿ، كما تقوؿ (2)عف كذا إذا لـ ترده

نما أكرمو بما  العارة إذا لـ ترده عمى ذلؾ، والغرض أف اهلل تعالى رغب بنبيو أي لـ يرده لمدنيا، وا 
يروى بضـ الميـ مف أقاـ وبفتحيا مف قاـ، والبموى مصدر كالرجعى : عنده فنقمو إليو، والمُقاـ

. ، أي مقاـ الببلء(3)والبشرى
ما وىو كريـ بما  (4)إما قبض: (فقبضو إليو كريماً ) كريمًا مف الرفؽ بروحو والسيولة في قبضيا، وا 

. اهلل لو مف الثواب عمى إببلغ الرسالة عمى وجييا واحتماؿ مشاقيا (5)أجزؿ
يريد أنو صمى اهلل عميو ما مات إال بعد إببلغ الرسالة، : (وَخمَّؼ فيكـ ما َخمَّفت األنبياء في أمميا)

يضاح كؿ مشكؿ، وبياف كؿ عمى . وا 
يذكر ويؤنث، وىو ىا ىنا عبارة : الطريؽ(: بغير طريؽ واضح، وال عمـ قائـ (6)إذ لـ يتركوىـ ىمبلً )

. المنار في الطريؽ: عف األدلة الواضحة، والعمـ ىو
(: 7)قاؿ جرير

( 8)إذا قطعَف عممًا بدا عمـُ 



 

 

 __________
. رغبت في الشيء إذا أردتو، ورغبت عنو إذا لـ ترده(: ب)في  (1)
. يرده(: أ)في  (2)
. والنُّشرى(: أ)في  (3)
. قبضاً (: ب)في  (4)
. لما أخزف(: أ)في  (5)
. وشرح النيج( ب)ىمبًل، زيادة مف : قولو (6)
 أشعر أىؿ عصره، ولد ومات [ ى110-28]ىو جرير بف عطية بف حذيفة الخطفي، مف تميـ  (7)

في اليمامة، لو نقائض مع الفرزدؽ، جمعت وطبعت في ثبلثة أجزاء، ولو ديواف شعر مطبوع 
(. 2/119األعبلـ )
: صدره (8)

عمى قبلص مثؿ خيطاف السمـ 
 .1/154انظر شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد 
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الراية؛ ألف المأخوذ عمى األنبياء ىو المناصحة لؤلمـ كميا، والدعاء بو : والعمـ في الثوب، والعمـ ىو
مف أمر دينيـ، وال شؾ أف حاجتيـ بعد موت األنبياء أكثر مف  (1)ليـ في بذؿ مايحتاجوف لو

. حاجتيـ مع وجودىـ إلى البياف واإليضاح
. ما خمفت األنبياء، وبدؿ منو: بياف لقولو: (كتاب ربكـ)
. حاؿ مف الرسوؿ أي خمؼ مبينًا لو: (مبيناً )
، والحراـ (2)يعني ما تضمنو مف التحميؿ والتحريـ، فالحبلؿ ما أمر بو أو ندب إليو: (حبللو وحرامو)

. ما نيى عنو، أو ورد الوعيد عمى فعمو
إما األمور التي تضمنيا، وكاف دااًل عمييا مف المعاني : وىي جمع فضيمة، والفضيمة: (وفضائمو)

الدقيقة واألسرار العجيبة، وتضمنو لؤلخبار الغيبية، وغير ذلؾ مما ىو مرشد إليو مف الغرائب 
ما أف تكوف الفضائؿ ىو  والعجائب، التي ال تزاؿ مستنبطة منو غضة طرية عمى وجو الدىر، وا 

كتاب اهلل فيو خبر ما قبمكـ، ونبأ ما بعدكـ، مف قاؿ بو )): أوصافو الممدوح بيا، كقولو عميو السبلـ
. لما ذكرناه (4)فالفضائؿ محتممة (3()(صدؽ، ومف عمؿ بو أجر، ومف حكـ بو عدؿ

ما دؿ عمى كونو فرضًا الزمًا كالصبلة والزكاة وغير ذلؾ، مما كاف فرضو مف  (5)وىي: (وفرائضو)
. جية الكتاب، نحو الفرائض المقدرة في الميراث وغيرىا 



 

 

 __________
. ما يحتاجونو(: ب)في  (1)
(. ب)إليو، سقط مف : قولو (2)
ىو مف حديث طويؿ أخرجو بسنده عف عمي عميو السبلـ اإلماـ المرشد باهلل في األمالي  (3)

: فميست فيو، وقولو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ((ومف عمؿ بو أجر)):  إال قولو1/91الخميسية 
، أخرجو مف حديث طويؿ الشريؼ ((مف قاؿ بو صدؽ، ومف عمؿ بو أجر، ومف حكـ بو عدؿ))

. ، الحديث الخامس، عف أبي سعيد الخدري19السيمقي في األربعيف السيمقية ص
. محتمؿ(: أ)في  (4)
 .وىو(: ب)في  (5)
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 {اْقُتُموُىـْ }: وىذا نحو آية السيؼ، فإنيا ناسخة ألحكاـ كثيرة، وىي قولو تعالى: (وناسخو ومنسوخو)
ـْ ِبَوِكيؿٍ }: فإنيا نسخت قولو تعالى { ُمَصْيِطرٍ }و{ َحِفيظٌ }، و[107:األنعاـ]{َما َأْنَت َعَمْيِي

، فإنيا (2)، ونحو قولو تعالى في عدة الوفاة[48:الشورى]{ِإْف َعَمْيَؾ ِإالَّ اْلَببَلغُ }: (1)[تعالى]وقولو
[. 240:البقرة]{َمَتاًعا ِإَلى اْلَحْوِؿ َغْيَر ِإْخَراجٍ }: ناسخة لقولو تعالى

فإف ]ما جاز تركو مع قياـ سبب وجوبو، نحو أكؿ الميتة لممضطر، : الرخصة: (ورخصو وعزائمو)
في أكميا، ونحو رخصة السفر في قصر  (3)[سبب التحريـ قائـ وىو النص، لكنو رخص لممضطر

الصبلة، واإلفطار لممسافر وغير ذلؾ مف الرخص الشرعية، فإف األسباب الموجبة لمتحريـ والوجوب 
عبارة عف األمور : قائمة، ولكف اهلل تعالى بسعة رحمتو لمعباد رخص ليـ في ذلؾ، وأما العزائـ فيي

عـز عمى ىذا األمر أي قطع عمى فعمو وحتمو، فكؿ ما كاف مقطوعًا بوجوبو عممًا أو : الواجبة يقاؿ
. مف جية الظف فيو عزيمة

ما كاف مندرجًا تحتو أفراد عمى جية االستغراؽ، وأكثر عمومات القرآف : العاـ: (وخاصو وعامو)
َوَما ِمْف َدابٍَّة ِفي }: ، وقولو[29:البقرة]{َوُىَو ِبُكؿّْ َشْيٍء َعِميـٌ }: مخصوصة إال القميؿ منيا، وىذا كقولو

[. 6:ىود]{اأَلْرِض ِإالَّ َعَمى المَِّو ِرْزُقَيا
 __________

(. ب)زيادة في  (1)
والذيف يتوفوف منكـ ويذروف أزواجًا يتربصف بأنفسيف أربعة أشير }: وىي قولو عز وجؿ (2)

. {وعشراً 
 (.ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (3)
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، كقولو تعالى: وأما الخاص فيو ْف َأَحٌد ِمَف اْلُمْشِرِكيَف }: عبارة عف الدليؿ الذي يخص العمـو َواِ 
، ألنو عاـ فيو لكنو [5:التوبة]{اْقُتُموا اْلُمْشِرِكيفَ }: ، فإنيا مخصصة بقولو تعالى[6:التوبة]{اْسَتَجاَرؾَ 

. خرج بما ذكرناه
ما : االسـ مف االعتبار بكسر الفاء، وبفتحيا استكاب الدمع، والعبرة: العبرة ىي: (وعبره وأمثالو)

آؿ ]{َلِعْبَرًة أُلْوِلي اأَلْبَصارِ }، و[26:النازعات]{ِإفَّ ِفي َذِلَؾ َلِعْبَرًة ِلَمْف َيْخَشى}: يعتبر بو، قاؿ اهلل تعالى
، وجميع ما حكاه اهلل تعالى مف قصص األوليف فيي عبر لمف بعدىـ، يعتبروف بيا، [13:عمراف

َكَمَثِؿ الَِّذي [َمَثُمُيـْ ]}: ويجعمونيا نصب أعينيـ، واألمثاؿ فيي جمع مثؿ وىي كثيرة في القرآف، كقولو
، وغير [5:الجمعة]{َكَمَثِؿ اْلِحَمارِ }و  [176:األعراؼ]{َفَمَثُمُو َكَمَثِؿ اْلَكْمبِ }و  [17:البقرة]{[َناًرا]اْسَتْوَقَد 

. ذلؾ مف األمثاؿ
ما ليس موقتًا كالحج وغيره مف العبادات ال : يحتمؿ أف يكوف المراد بالمرسؿ: (ومرسمو ومحدوده)

ما كاف موقتًا كالصبلة والصـو وغيرىما؛ ألف الوقت يأتي عميو : (1)توقَّت بوقت بعينو، وبالمحدود
ـُ }: ما كاف مطمقًا، كقولو تعالى: مف جميع أطرافو، ويحتمؿ أف يكوف المراد بالمرسؿ َفِصَيا

ما كاف مقيدًا كتقييد الرقبة : ، والمحدود[92:النساء]{َفَتْحِريُر َرَقَبةٍ }: ، وقولو[92:النساء]{َشْيَرْيفِ 
. باإليماف، والصـو بالتتابع، فيذا كمو محتمؿ في اإلرساؿ والتحديد

 __________
 .والمحدود(: ب)في  (1)
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لمعمماء في بياف ماىية المحكـ والمتشابو أقواؿ كثيرة، وخبط عظيـ، وليس مف : (ومحكمو ومتشابيو)
ما ال يعمـ المراد مف : بظاىره، والمتشابو (1)ما دؿ عمى معناه: ىمنا ذكره، والحؽ فيو أف المحكـ

ظاىره، والسر في مخاطبة اهلل إيانا بالمتشابو ىو أف القرآف لو كاف كمو محكمًا، يفيـ المراد مف 
. مسالكو وتعويبًل عمى التقميد (2)ظاىره، لكاف ذلؾ داعيًا إلى إىماؿ النظر وتعييو

. حاؿ مف الرسوؿ: (مفسّْراً )
، وقولو [141:األنعاـ]{َوآُتوا َحقَّوُ }: أي ما أجمؿ منو وكاف مفتقرًا إلى البياف، كقولو تعالى: (جممو)

. ، وغير ذلؾ مف األمور المجممة[228:البقرة]{َثبَلَثَة ُقُروءٍ }: تعالى
(. 3)حاؿ ثانية: (مبيناً )



 

 

الذي اليتضح معناه، ومنو أغمض عينو إذا لـ يبصربيا، وىذا كثير في كتاب : الغامض: (غوامضو)
اهلل تعالى، فإف أسراره ال تحصى، وعجائبو ال يمكف ضبطيا، وما زاؿ العمماء وأىؿ الفطانة مف يـو 
نزولو إلى زماننا ىذا مستخرجيف لغوامضو، ومستثيريف لدفائنو فما أحصوىا وال حصروىا، ولو لـ 

، وعمى الجممة فإنما ىو كتاب إليي، (4)يكف مف عجائب إعجازه إال ىذا، لكاف كافيًا في اإلحكاـ
: ومعجز سماوي، ثـ إف عمومو وأحكامو

 __________
. معنى(: ب)في  (1)
(: ب)، وفي (467وانظر مختار الصحاح ص. )عيَّ بأمره وعيي إذا لـ ييتِد لوجيو: مف قوليـ (2)

. عفا المنزؿ أي درس، فمـ يبؽ منو إال آثاره: وتعفية، وىو مف قوليـ
(. ب)حاؿ مف ثانية، وىو غامض، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
 .اإلفحاـ(: ب)في  (4)
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( 1)يعني أنيا منقسمة إلى ما أخذ اهلل: (بيف مأخوذ ميثاؽ عممو، وموسع عمى العباد في جيمو)
المكمفيف إحراز عممو والتحقؽ لو، وىذا نحو العمـ بكونو معجزًا ودااًل عمى صدؽ مف ظير  (2)[عمى]

. عميو، وأف جميع ما دؿ عميو مف األحكاـ فكميا حؽ
لى ما ال يتعمؽ بمصمحة التكميؼ، فيوسع عمى الخمؽ  (3)فيذا كمو يجب إحرازعممو عمى كؿ أحد، وا 
ونحو العمـ بسير  (4) [والمراد بيا]في جيمو، وىذا نحو إدراؾ العمـ بفواتح السور، والتحقؽ ألسرارىا، 

: ، وقولو تعالى[38:يس]{َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقّر َلَيا}: الشمس والقمر وقطعيما لمفمؾ، كما قاؿ تعالى
، إلى غير ذلؾ مف النظر في العالـ العموي، فإف ىذه األشياء كميا [39:يس]{َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزؿَ }

مما ال يجب عمينا عمميا، وال يتوجو فييا تكميؼ، فميذا وسع عمى الخمؽ في جيميا، كما أشار إليو 
(. 5)عميو السبلـ في كبلمو ىذا؛ إذ ال مصمحة ىناؾ

 __________
(. ب)لفظ الجبللة، ليس في  (1)
(. ب)زيادة في  (2)
. بصالحة(: ب)في  (3)
(. ب)سقط مف  (4)
 .تمت.أما المصمحة فبل يخمو، ولكف اليجب النظر فييا: لفظيا( ب)حاشية في  (5)
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إلى جواز نسخ  (1)وىذه صفة، إشارة: (َوَبْيَف ُمْثِبٍت ِفْي اْلِكَتاِب َفْرُضُو، َمْعُمْوـٌ ِفْي السُّنَِّة َنْسُخوُ )
لى جواز نسخ السنة بالكتاب خبلفًا  (2)الكتاب بالسنة خبلفًا لما قالو الشافعي مف منع ذلؾ، وا 

لمشافعي، فإنو منع مف ذلؾ، وىذا فاسد، فإف القرآف والسنة أدلة لمشرع كميا، وىي متمقاة مف جية 
، جاز ذلؾ في (3) [والسنة بعضيا ببعض]الرسوؿ عميو السبلـ، فإذا جاز نسخ القرآف بعضو ببعض 

القرآف والسنة أيضًا مف غير فرؽ، والقرآف قد نسخ ما ثبت بالسنة، فإف استقباؿ بيت المقدس كاف 
، والسنة قد نسخت [144:البقرة]{َفَوؿّْ َوْجَيَؾ َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ }: ، فنسخ بقولو(4)ثابتًا بالسنة

البكر بالبكر جمد : ))، قد نسخ بقولو[15:النساء]{َفَأْمِسُكوُىفَّ ِفي اْلُبُيوتِ }: القرآف، فإف قولو تعالى
( 5)(مائة، والثيب بالثيب جمد مائة ورجـ بالحجارة

 __________
. أشار(: ب)في  (1)
. الذيف يجوزوف نسخ الكتاب بالسنة يشترطوف في ذلؾ بأف تكوف السنة متواترة (2)
(. ب)سقط مف  (3)
ويشير اإلماـ عبد اهلل بف الحسيف بف اإلماـ القاسـ بف إبراىيـ عمييـ السبلـ في كتابو الناسخ  (4)

وهلل المشرؽ والمغرب }: والمنسوخ أف استقباؿ بيت المقدس كاف ثابتًا بالقرآف، وذلؾ في قولو تعالى
(. 47-45انظر تفصيؿ ذلؾ في المصدر المذكور ص. ){فأينما تولوا فثـ وجو اهلل

: ، وىو بمفظ4/323،433،475الحديث مشيور، انظر موسوعة أطراؼ الحديث النبوي  (5)
، أخرجو اإلماـ األعظـ زيد ((الثيب بالثيب جمد مائة والرجـ، والبكر بالبكر جمد مائة والحبس سنة))

بسنده عف أبيو، عف جده، عف عمي  (492) برقـ 228بف عمي عمييما السبلـ في مجموعو ص
قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، فذكره، ورواه السيد العبلمة أحمد بف : عمييـ السبلـ قاؿ

، وعزاه إلى أمالي اإلماـ أحمد بف عيسىعميو السبلـ 5/61يوسؼ زبارة رحمو اهلل في أنوار التماـ 
لى الجامع الكافي، عف سممة بف المحبؽ، وقولو  ((والحبس سنة)): بسنده عف عمي عميو السبلـ، وا 

 .((ونفي سنة)): في أمالي اإلماـ أحمد بف عيسى وفي الجامع الكافي
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())1 .)
يعني أف وجوبو كاف معمومًا بالسنة، لكنو (: (2)[تركو]وواجب في السنة أخذه، مرخص في الكتاب)



 

 

. نسخ بالكتاب بأف رخص في تركو، وىذه ىي فائدة النسخ ومعناه
بأوقاتيا، فإف  (4)بما ذكره إلى العبادات المؤقتة (3)إشارة: (وبيف واجب لوقتو، وزائؿ في مستقبمو)

وجوبيا مشروط بحضور وقتيا، وبعد زواؿ الوقت يزوؿ الوجوب ال محالة، وىذا كالصبلة والصياـ، 
ال زاؿ وجوبيا، فإف دؿ دليؿ  ( 5)[بعد ذلؾ]فإف ليما أوقاتًا محدودة ال يتجاوزىا فإف وجدت فيو وا 

ال فبل . عمى وجوب القضاء وجب وا 
 __________

ولئلماـ المرتضى بف اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عمييـ السبلـ قوؿ آخر في ىذا  (1)
الموضوع، فيو في معرض إجابتو عف الناسخ والمنسوخ ما ىو؟ يورد اآلية القرآنية الكريمة، وىي 

والبلتي يأتيف الفاحشة مف نسائكـ فاستشيدوا عمييف أربعة منكـ فإف شيدوا فأمسكوىف }: قولو سبحانو
: ثـ أنزؿ عّزوّجؿ في الزانية والزاني: ، قاؿ{في البيوت حتى يتوفاىف الموت أو يجعؿ اهلل ليف سبيبلً 

فاجمدوا كؿ واحد منيما مائة جمدة وال تأخذكـ بيما رأفة في ديف اهلل إف كنتـ تؤمنوف باهلل واليـو }
وأنزؿ الرجـ فكاف ىذاف المعنياف السبيؿ الذي : قاؿ. {اآلخر وليشيد عذابيما طائفة مف المؤمنيف

. انتيى. جعمو اهلل ليف، مف بعد ما أمر بو مف حبسيف، فكاف ىذا زيادة في الحكـ وتبيينًا ورحمة
انظر كتاب اإليضاح مف مجموع كتب ورسائؿ اإلماـ المرتضى محمد بف اإلماـ اليادي يحيى بف )

(. 2/219وذكر نحو ذلؾ اإلماـ اليادي عميو السبلـ في األحكاـ :  قمت1/232الحسيف 
. وفي شرح النيج( ب)، وىو في (أ)سقط مف  (2)
. أشار(: ب)في  (3)
. الموقتات(: ب)في  (4)
 (.ب)زيادة في  (5)
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. يريد أف ما كاف مف ذلؾ محرمًا فيو متبايف في نفسو، تحريمو: (ومبايف بيف محارمو)
مف ىا ىنا دالة عمى التبعيض، أي بعض ذلؾ مف جممة الكبائر : (مف كبير أوعد عميو نيرانو)

. الموبقة الكفرية أو الفسقية التي استحؽ الوعيد عمى فاعميا بإدخالو النار وخموده فييا
اإلعداد، وأراد بأرصد أعد، وىيأ ليا الغفراف، وىذا فيو داللة : اإلرصاد: (أو صغير أرصد لو غفرانو)

عمى أف الكبيرة ال تكفرىا إال التوبة، وأف الصغيرة يكفرىا الثواب، كما قالو المتكمموف، وداؿ أيضًا 
. عمى تحقؽ الوعيد وعمى إيصاؿ العذاب إلى مستحقيو مف كافر أو فاسؽ خبلفًا ألىؿ اإلرجاء

أراد أف بعض الطاعات أدناه وأحقره مقبوؿ، (: موسع في أقصاه(2[)و]، (1)وبيف مقبوؿ في أدناه)
وىذا نحو الصدقة وقراءة القرآف فإف أدناىما مقبوؿ بكؿ حاؿ كالتمرة مف الصدقة، والحرؼ الواحد مف 



 

 

القرآف، وأعبله موسع في تركو فإف أقصاه ببل نياية فبل يناؿ، فميذا وسع اهلل في تركو، وكممة بيف 
أحكاـ القرآف وعمومو بيف ىذه : في ىذه التقسيمات ظرؼ مكاف، وىو مجاز، وخبر لمبتدأ تقديره

: األقساـ، ثـ ختميا بإبانة فرض الحج، بقولو
. ألنو مف فرائض الديف، وأحد شعائر اإلسبلـ: (فرض عميكـ حج بيتو)
َفَوؿّْ َوْجَيَؾ َشْطَر اْلَمْسِجِد }: إما قبمة يستقبمونو في صبلتيـ، كما قاؿ تعالى: (الذي جعمو قبمة لؤلناـ)

ما قبمة يأمونو في إحراز منافعيـ، ومثابة يرجعوف إليو في قضاء مآربيـ[144:البقرة]{اْلَحَراـِ  . ، وا 
نما قاؿ: (يردونو ورود األنعاـ) ورود األنعاـ؛ ألنيا أسرع ما يكوف : ورد الماء إذا استقاه وأخذه، وا 

[. 55:الواقعة]{َفَشاِرُبوَف ُشْرَب اْلِييـِ }: سيرىا لمماء مف شدة العطش، كما قاؿ تعالى
 __________

. أدنا(: أ)في  (1)
 .وفي شرح النيج(. ب)زيادة في  (2)
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(: 1)التحيُّر وذىاب العقؿ، قاؿ األعشى: الولو: (ويأليوف إليو ولوه الحماـ)
( 2)كؿ دىاىا وكؿ عندىا اجتمعا.... وأقبمت واليًا ثكمى عمى عجؿ 

لو والدة بولدىا)): وفي الحديث نما قاؿ(((3)ال ُتوَّ ولوه الحماـ؛ ألنيا أشد الطيور َوْجدًا عمى : ، وا 
. أوالدىا، ومنو ناقة َوْليا، وىي التي يشتد وجدىا عمى ولدىا

لما فيو مف التواضع بكشؼ الرأس والكؼ والتبذؿ بمبس : (جعمو سبحانو عبلمة لتواضعيـ لعظمتو)
الشعور، وىجراف الطيب وغير ذلؾ، وكؿ ىذا تواضع لعظمة اهلل تعالى،  (4)ما ليس بزينة، وتعفية

. وانحطاط لجبللو وتقربًا إليو
ذعانيـ لعزتو) الخضوع والذلة، والغرض أف فعؿ ىذه األمور كميا مف أجؿ : اإلذعاف ىو: (وا 

. الخضوع والتذلؿ لعزة اهلل
 __________

األعشى : األعشى ىو ميموف بف قيس بف جندؿ، أبو بصير، المعروؼ بأعشى قيس، ويقاؿ لو (1)
 مف شعراء الطبقة األولى في الجاىمية، وأحد أصحاب المعمقات، كاف ، ى7الكبير، المتوفى سنة 

يغني بشعره فسمي صناجة العرب، عاش عمرًا طويبًل، وأدرؾ اإلسبلـ ولـ يسمـ، ولقب باألعشى 
(. 7/341انظر األعبلـ )لضعؼ بصره، لو ديواف شعر مطبوع 

. 3/984لساف العرب  (2)
أي اليفرؽ بينيما في البيع، وكؿ أنثى : ، وقاؿ في شرح الحديث5/227النياية البف األثير  (3)



 

 

، ومختار الصحاح 509: انتيى، وانظر أساس الببلغة لمزمخشري ص. فارقت ولدىا فيي والو
. 736: لمحمد بف أبي بكر الرازي ص

 .وتعقبو(: أ)في  (4)
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مف  (2)منيـ لؤلناـ، أي اختار: الضمير في قولو(: سمَّاعًا أجابوا إليو دعوتو (1)واختار منيـ)
الخمؽ سمَّاعًا وىـ جمع سامع مثؿ جاىؿ وجياؿ، امتثموا أمره حيف أمرىـ بالقصد إليو، كما قاؿ 

ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيؽِ }: تعالى َوَأّذْف ِفي النَّاِس }: ، وأجابوا دعاءه ونداءه لما دعاىـ بقولو[29:الحج]{َوْلَيطَّوَّ
[. 27:الحج]{ِباْلَحجّْ َيْأُتوَؾ ِرَجاالً 

. بالتمبية لما ناداىـ، وباالنقياد لما أمرىـ: (وصدقوا كممتو)
ألف جميع األنبياء والرسؿ الذيف ذكرىـ اهلل تعالى في كتابو الكريـ، وبمغنا : (ووقفوا مواقؼ أنبيائو)

. عددىـ عمى لساف نبيو قصدوا ىذا البيت، وعظموا شعائره
حداقيـ حولو تعظيمًا  (3)يعني أف: (وتشبيوا بمبلئكتو المطيفيف بعرشو) طواؼ المؤمنيف بالبيت وا 

. طواؼ المبلئكة بالعرش تعظيمًا لو، وناىيؾ بيذا فضبًل تشبييـ بالمبلئكة (4)لو، شبو
أراد أف مف وصؼ حالو قد أحرز األرباح، وىي الثوابات : (يحرزوف األرباح في متجر عبادتو)

. العظيمة في مكاف العبادة، وىو متجرىا الرابح
بدر الشيء وابتدره إذا أسرع إليو، وابتدروا بالسبلح أي سارعوا (: مغفرتو (5)ويتبادروف عند موعد)

في أخذه، والغرض ىا ىنا ىو المسارعة لمف ذكره موعد اهلل بالمغفرة، وىو حط الذنوب وتكفيرىا 
: عنيـ، ثـ استأنؼ وصفو بغير ذلؾ، بقولو

: المنار في الطريؽ، قاؿ: العمـ: (جعمو اهلل لئلسبلـ عمماً )
( 6)كأنَّو عمـٌ في رأِسِو َنارُ 

 __________
. واختار مف خمقو سماعاً : في نسخة وفي شرح النيج (1)
. واختار(: ب)في  (2)
(. ب)إلخ، وما أثبتو مف ...ألنو طواؼ المؤمنيف (: أ)في  (3)
. كما أثبتو( ب)يشبو، وفي (: أ)في  (4)
. عنده موعد: مواعد، وفي النيج(: ب)في  (5)
: البيت ىو لمخنساء، وصدره (6)

ف صخرًا لتأتـ اليداة بو  وا 
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. فالحج كالعمـ في أركاف الديف
ما ألنو حـر اليصاد صيده، وال : (ولمعايذيف حرماً ) إما إنو اليدخؿ إليو إال بإحراـ لحج أوعمرة، وا 

ما ألنو موضع إحراـ المتمتع أو ألىمو، فكؿ ما ذكرناه محتمؿ فيو، وليذا خصو  يعضد شجره، وا 
. بالعايذيف إشارة إلى ما ذكرناه

[. 97:آؿ عمراف]{َوِلمَِّو َعَمى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِف اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبيبلً }: بقولو: (فرض حجو)
ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيؽِ }: بقولو: (وأوجب حقو) [. 29:الحج]{َوْلَيطَّوَّ
وفد الرجؿ يفد إذا جاء رسواًل وفدًا ووفودًا، واالسـ منو ىو الوفادة بكسر (: وفادتو (1)وكتب عمييـ)

، [196:البقرة]{َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِلمَّوِ }: الفاء وفتحيا، واألكثر كسرىا، وقد أوجب اهلل وروده، بقولو
: وغير ذلؾ مف اآليات، ثـ تمى ىذه اآلية

فحصمت في كبلمو (: [97:آؿ عمراف](2){َوِلمَِّو َعَمى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِف اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبيبلً })
(. 3)واسطة لعقده، وزيادة في رشاقة قدّْه

 
 (صفيف)ومف خطبة لو عميو السبلـ بعد منصرفو مف  (2)
أو حاؿ منو؛  (4)مضى تفسير الحمد، واستتمامًا منصوب عمى المفعوؿ لو: (أحمده استتمامًا لنعمتو)

ـْ أَلِزيَدنَُّكـْ }: ألف الحمد عمى النعمة يكوف سببًا لتماميا، كما قاؿ تعالى والزيادة ][7:إبراىيـ]{َلِئْف َشَكْرُت
(. 5)[فييا
. انقيادًا لعظمتو: (واستسبلمًا لعزتو)

 __________
. عميكـ: في شرح النيج (1)
{ ومف كفر فإف اهلل غني عف العالميف}: تماميا (2)
. اشتقاقة قده، وىو تحريؼ(: ب)في  (3)
. منصوب عمى الحاؿ المفعوؿ لو(: ب)في  (4)
 (.ب)سقط مف  (5)
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عصمو إذا منعو، ومنو عصاـ القربة؛ ألنو يمنع الماء مف الخروج، وىو : (واستعصامًا مف معصيتو)
الحبؿ الذي يسد بو فوىا، وىو مجاز ىا ىنا؛ ألف الحمد يكوف سببًا في االمتناع مف المعصية لما 

. فيو مف الطاعة هلل تعالى، فميذا كاف سببًا ولطفًا في ذلؾ
الفقر والحاجة، وأستعينو أطمب إعانتو، وقد جاء معدَّى بالباء، كقولو : الفاقة ىي: (وأستعينو فاقةً )

بَلةِ }: تعالى ْبِر َوالصَّ ، وبنفسو كقولو ىا [128:األعراؼ]{اْسَتِعيُنوا ِبالمَّوِ }، و[45:البقرة]{َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
، وأسند فاقتي وحاجتي (2)فيو، أعني التعدية (1)وأستعينو، وكبلىما جار: ىنا . والمزـو
. والكفاية مصدر كفاه كفاية، إذا احتمؿ مؤنتو: (إلى كفايتو)
. عف طريؽ الحؽ ويميؿ عنيا: (إنو ال يضؿ)
. بفعؿ األلطاؼ الخفية: (مف ىداه)
. وال ينصمح مف آؿ مالو يئمو إذا أصمحو، ومف آؿ إذا نجا أي ال يئؿ ال يجد ممجأ أصبلً : (وال يئؿ)
َفِإفَّ المََّو }: والمعاداة مف جية اهلل تعالى، إنما ىي إرادة إنزاؿ المضار، كما قاؿ تعالى: (مف عاداه)

، أي يريد إنزاؿ المضار بيـ والعقوبات، والمواالة ألحبائو ىي إرادة إنزاؿ [98:البقرة]{َعُدوّّ ِلْمَكاِفِريفَ 
[. 155:األعراؼ]{َأْنَت َوِليَُّنا}: المنافع ليـ، كقولو تعالى

. وال يحتاج: (وال يفتقر)
. مف احتمؿ أمره ومؤونتو: (مف كفاه)
. الضمير لمحمد: (فإنو)
. مف األعماؿ الصالحة في ميزاف الخيرات: (أرجح ما وزف)
أفضؿ ما خبأه اإلنساف ليـو  (3)خزنت الماؿ إذا جعمتو في الخزانة، والمعنى أف: (وأفضؿ ما خزف)

. حاجتو
َـّ، اجعمنا مف الحامديف في السراء والضراء، والشاكريف عمى الشدة والرخاء . المَُّي

 __________
. جاز(: ب)في  (1)
. التعرية، وىو تحريؼ(: أ)في  (2)
 .أنو: ، بقولو(ب)ظنف فوقيا في  (3)
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قراراً  (1)شيادة هلل بالوحدانية: (وأشيد أف ال إلو إال اهلل) : لو بالربوبية، كما قاؿ عميو السبلـ (2)وا 
(. 3) ((الخطبة ببل شيادة كاليد الجذماء))
. ضربت ضرباً : أشيد، كقولؾ: مصدر مؤكد لقولو: (شيادة)



 

 

، واالسـ منو ىو الممتحف، والمصدر ىو االمتحاف، وممتحنًا (4)امتحنت فبلنًا إذا اختبرتو: (ممتحناً )
: ىا ىنا يحتمؿ أف يكوف اسـ مفعوؿ، منصوب عمى أنو صفة لشيادة، أي شيادة امتحف اهلل

( 5) [أني]عف كؿ ما يشوبيا مف الرياء وغيره، ويحتمؿ أف يكوف اسـ فاعؿ أي : (إخبلصيا)
. اختبرت إخبلصيا مف نفسي فوجدتو حاصبلً 

. أي رابطًا قمبي، ومنطويًا ضميري عمى: (معتقداً )
وىو خالصيا الذي ال يشوبو شائب، ومعتقدًا كما يصح أف يكوف اسـ فاعؿ أي أنا : (مصاصيا)

. يكوف اسـ مفعوؿ أيضًا وفاعمو، المصاص (6)معتقد فقد
. مسؾ بالشيء، وأمسؾ بو، واستمسؾ كميا بمعنى إذا اعتصـ بو: (نتمسؾ)
. أي بالشيادة: (بيا)
. عمى االستمرار ال ينقطع ذلؾ: (أبداً )
ما جمس القاضي، أي مدة جموس  (8)انتظرني: (7)ما ىا ىنا زمانية مثميا في قولؾ: (ما أبقانا)

. القاضي، والمعنى زماف بقائنا وأوقاتو
إذا خبأه وجعمو ذخيرة لو، وعمى الوجييف جميعًا يحمؿ (9) [يدَِّخره]دخره يدخره، وادَّخره : (وندخرىا)

(. 10)وندَّخرىا أي نخبأىا: قولو
 __________

(. ب)الوحدانية، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
قراٌر، وما أثبتو مف (: أ)في  (2) (. ب)وا 
، ((كؿ خطبة ليست فييا شيادة فيي كاليد الجذماء)):  بمفظ1/252ىو في نياية ابف األثير  (3)

. 1/426وبمفظ ابف األثير ذكره في لساف العرب 
. اخترتو، وىو تحريؼ(: أ)في  (4)
(. ب)سقط مف  (5)
. قد(: ب)في  (6)
. فمؾ، وىو تحريؼ(: أ)في  (7)
. انظرني(: ب)في  (8)
(. ب)زيادة في  (9)
 .ويدخرىا أي يخبأىا(: أ)في  (10)
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جمع أىواؿ، وأىواؿ جمع ىوؿ نحو نعـ وأنعاـ وأناعيـ، وىو جمع الجمع، وىو يرد كثيرًا : (ألىاويؿ)
. في أبنية القمة

. في مستقبؿ أعمارنا في الدنيا وفي اآلخرة، فإنو يحتمميما جميعاً : (ما يمقانا)
. الضميرلمشيادة: (فإنيا)
. قاعدة مف قواعده، وأصؿ مف أصولو: (عزيمة اإليماف)
عظاـ األجر عمييا، بما يمحؽ ذلؾ مف : (وفاتحة اإلحساف) مف عند اهلل تعالى بمضاعفة الثواب وا 

. اإلحساف تفضبًل منو تعالى
لما فييا مف إخبلص التوحيد هلل تعالى، واالعتراؼ باإلليية، وفييا معظـ : (ومرضاة الرحمف)

. الرضى
[ 9-8:الصافات]{ِمْف ُكؿّْ َجاِنٍب ُدُحوًرا}: الطرد واإلبعاد، قاؿ تعالى: الدحور ىو: (ومدحرة الشيطاف)

بعادًا، والمْدحرة مصدر دحر، كما أف المسعاة مصدر سعى، وىكذا المرضاة أيضًا مصدر  أي دفعًا وا 
. رضى

ـَ أدخؿ الفاء في مدح الشيادة في قولو إنو اليضؿ : فإنيا عزيمة اإليماف، وحذفيا في قولو: سؤاؿ؛ ِل
 مف ىداه، وىما مستوياف، وتوسطيما بيف جممتيف؟
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أف ىذا الحرؼ وىو إف إذا كاف متوسطًا بيف جممتيف، وكانت رابطة لؤلولى بالثانية : وجوابو؛ ىو
: لـ يحسف دخوليا في قولو (1)كأنيما قد أفرغا في قالب واحد، فإنو يقبح دخوؿ الفاء ىا ىنا، وليذا

ـْ ِإفَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء }: إنو اليضؿ مف ىداه، لما ذكرناه، ومف ىذا القبيؿ قولو تعالى اتَُّقوا َربَُّك
، وىذا في كتاب اهلل [46:طو]{اَل َتَخاَفا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى}: ، وقولو تعالى[1:الحج]{َعِظيـٌ 

تعالى أكثر مف أف يحصى، فأما إذا كانت الجممة الثانية قد انقطعت عف األولى وصارت منفصمة 
فإنيا عزيمة اإليماف، ومف ىذا : حسف دخوليا في قولو (2)عنيا، فإنو يحسف دخوؿ الفاء، وليذا

َوَما َتْعُبُدوَف ِمْف  (3)ِإنَُّكـْ }: ، وقولو تعالى[46:الحج]{َفِإنََّيا اَل َتْعَمى اأَلْبَصارُ }: القبيؿ، قولو تعالى
، فإنيا لما كانت منقطعة عمَّا قبميا جاز دخوليا عمييا، وفي كبلمو ىذا داللة [98:األنبياء]{ُدوِف المَّوِ 

عمى أنو عميو السبلـ قد أحاط بعمـو الببلغة عقده وممكو، واستولى عمى أسرار الفصاحة سمطانو 
. وممكو

الشيادتاف توأماف ال يكمؿ اإليماف إال بيما، والتسمـ  (4)ىاتاف: (وأشيد أف محمدًا عبده ورسولو)
. الرقاب عف القتؿ واألمواؿ عف التغنـ واألخذ إال باإلقرار بيما

 __________



 

 

. فميذا(: ب)في  (1)
. فميذا(: ب)في  (2)
. فإنكـ، وما أثبتو مف المصحؼ، ولعؿ الذي في النسخ عمى قراءة: في النسختيف (3)
 .كما أثبتو( ب)تاف، وفي (: أ)في  (4)
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[ في قولو]مثميا  (1)بالديف يحتمؿ أف تكوف لئللصاؽ: جعمو رسواًل، الباء في قولو: (أرسمو بالديف)
خرجت بسبلحي أي : كتبت بالقمـ، ويحتمؿ أف تكوف لمحاؿ أي دااًل عمى الديف مثميا في قولؾ: (2)

. متسمحاً 
بصحتو  (3)الذي ال ينكره أحد بمغو، لما فيو مف المصالح المبلئمة لمعقوؿ، أو المقطوع: (المشيور)

. لقوة براىينو
: أراد بالعمـ توحيده تعالى واإلقرار بربوبيتو وغير ذلؾ، مما اشتمؿ عميو قولو تعالى: (والعمـ المأثور)
، وأراد بالمأثور ما أبمغو مف عمـ األنبياء قبمو، وفي بعض [10:النجـ]{َفَأْوَحى ِإَلى َعْبِدِه َما َأْوَحى}

. بفتح البلـ، وال معنى لو ىاىنا (واَلَعَمـ): النسخ
(. 4)يعني القرآف: (والكتاب)
. الكتب: المكتوب، والسطر: (المسطور)

(: 5)قاؿ رؤبة
في الصحؼ التي قد كاف سطر .... واعمـ بأف ذا الجبلؿ قد قدر 

. مجاز ىا ىنا، وحقيقتو الضياء، وىو ىنا عبارة عف العمـو واألحكاـ التي جاء بيا الرسوؿ: (والنور)
. المرتفع، ومنو سطع الفجر إذا ارتفع وعبل: (الساطع)
. وىو كؿ ما أضاء وظير ضوؤه: (والضياء)
. لمع البرؽ إذا ظير ضوؤه مرة بعد أخرى: (البلمع)

 __________
(. ب)لئلنماؽ، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
. والمقطوع(: ب)في  (3)
(. ب)يعني الفرائض، وىو تحريؼ، والصواب ما أثبتو مف (: أ)في  (4)
ىو رؤبة بف عبد اهلل العجاج بف رؤبة التميمي السعدي، أبو الجحاؼ، وأبو محمد المتوفى سنة  (5)

 راجز مف الفصحاء المشيوريف، مف مخضرمي الدولتيف األموية والعباسية، أخذ عنو أعياف ، ى145



 

 

معجـ رجاؿ )أىؿ المغة، وكانوا يحتجوف بشعره، ويقولوف بإمامتو في المغة، ولو ديواف رجز مطبوع 
 (.146االعتبار وسموة العارفيف ص
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ال قوة ليـ بو، يريد شأنًا عظيمًا اليوصؼ  (1)جاءىـ األمر: وىو البياف العظيـ، يقاؿ: (واألمر)
. حده
[ 94:الحجر]{َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمرُ }: الذي يفرؽ بيف الحؽ والباطؿ، ومنو قولو تعالى: (الصادع)

. الشؽ (2)فأصمو
. أي اظير دينؾ [94:الحجر]{َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمر}: (3)قاؿ الفراء

ما كاف عمى : ، والشبية(4)[لو]زاحو وأزاحو إذا أمالو، وانتصابو عمى المفعوؿ : (إزاحة لمشبيات)
نما سميت شبية، ألنيا تمبس بالحؽ، وليذا زؿَّ فييا مف زؿَّ  . خبلؼ الحؽ، وا 

. أي أرسمو وبعثو محتجًا لؤلحكاـ الباىرة، وىو ما ظير عميو مف الشرائع(: (5)واحتجاجًا لمبينات)
ما : (وتحذيرًا باآليات) أراد باآليات إما آيات القرآف فإنيا متضمنة لمتخويؼ واإلنذار لعقاب اآلخرة، وا 

اآليات المفتوحة عمى األنبياء مف أمميـ، والمعنى أف اهلل تعالى قدميا تحذيرًا ليـ مف العقاب، فإنيـ 
. لـ يخافوا وقع عمييـ العقاب ال محالة(6) [لما]

 __________
. أمر(: أ)في  (1)
. وأصمو(: ب)في  (2)
 المعروؼ [ ى207-144]ىو يحيى بف زياد بف عبد اهلل بف منظور الديممي، أبو زكريا : الفراء (3)

بالفراء، إماـ الكوفييف وأعمميـ بالنحو والمغة وفنوف األدب، ولد بالكوفة، وكاف مع تقدمو في المغة 
فقييًا متكممًا عالمًا بأياـ العرب وأخبارىا، عارفًا بالنجـو والطب، يميؿ إلى االعتزاؿ، ولو تصانيؼ 

انظر األعبلـ )المقصور والممدود، والمعاني، ويسمى معاني القرآف، والمذكر والمؤنث وغيرىا : منيا
8/145-146 .)
(. أ)سقط مف  (4)
. واحتجاجًا بالبينات: لمبميات، وفي شرح النيج(: ب)في  (5)
 (.أ)سقط مف  (6)
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ـَ عدَّى مصدر االحتجاج بالبلـ، فقاؿ ، وعدَّى مصدر التحذير بالباء، (1)احتجاجًا لمبينات: سؤاؿ؛ ِل
وتحذيرًا باآليات، وما وجو المخالفة بينيما؟ : فقاؿ

وجوابو؛ ىو أف المراد بالبينات األحكاـ والشرائع، والغرض ىو االحتجاج ليا، والتقرير لقواعدىا 
باألدلة، فميذا دخمت البلـ دالة عمى أف الغرض ىو إظيار االحتجاج ألجؿ البينات، بخبلؼ التحذير 

. فإف الغرض إلصاقو باآليات، فميذا جاءت فيو الباء، فميذا فصؿ بينيما لما ذكرناه
ـُ اْلَمُثبَلتُ }: وىي العقوبات، كما قاؿ اهلل تعالى(: (2)وتخويفًا ِلْمَمُثبَلتِ ) [ 6:الرعد]{َوَقْد َخَمْت ِمْف َقْبِمِي

. يعني عقوبات مف مضى قبميـ بالرجفة، والصيحة، وأنواع الببليا
جاء زيد والناس يضحكوف، : جممة ابتدائية في موضع الحاؿ، كما تقوؿ(: (3)أرسمو والناس في فتنة)

. فتنت الذىب إذا خبرت جودتو ورداءتو: االبتبلء واالمتحاف مف قوليـ: والفتنة ىي
. انقطع، وسمي المجذـو مجذومًا النقطاع أوصالو: (انجذـ فييا)
، وىي التي يتوصؿ بيا إلى إثباتو، فوضع الحبؿ مكانيا لما كاف ُوصمة (4)متمسكًا بو: (حبؿ الديف)

. إلى غيره، وانقطاعو إنما كاف مف بعد األنبياء واندراس آثارىـ
[. 185:آؿ عمراف]{َفَمْف ُزْحِزَح َعِف النَّارِ }: تنحت ومالت، كقولو تعالى(: (5)وتزحزحت)
. الدعائـ واألساطيف التي عمييا قواعد البناء: السواري ىي: (سواري)

 __________
. لآليات، وىو خطأ(: ب)في  (1)
. بالمثبلت: في النيج (2)
. فتف(: ب)في فترة، والصواب ما أثبتو مف نسخة أخرى، وفي (: أ)في  (3)
. متمسكاتو: كذا في النسختيف، ولعؿ الصواب (4)
 .وتزعزعت: في شرح النيج (5)
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(. 2[)حالو ](1)ىواألمرالمتيقف المتحقؽ: (اليقيف)
األصؿ والحسب، أراد أف أصؿ كؿ شيء مف األدياف والشرائع : النجار والنجر ىو: (واختمؼ النجر)

. مختمؼ، ليس موضوعًا في مستقره الستيبلء الجيؿ بأىمو
. أي تفرؽ، وليس لو جامع، وال يشممو رابط: (وتشتت األمر)
. عف ظممة الجيؿ لفقد العمـ: (وضاؽ المخرج)
. وىو الذىاب بغير دليؿ وال مرشد: (وعمي المصدر)
. الذكر لعدـ مف ينشره: (فاليدى خامؿ)



 

 

. ال ستيبلئو وكثرتو: (والعمى شامؿ)
. بارتكاب محارمو، وترؾ أوامره: (عصي الرحمف)
. باتباعو وتحصيؿ مراداتو: (ونصرالشيطاف)
. بترؾ التزاـ أحكامو: (وخذؿ اإليماف)
. إذا ىدمو، ألجؿ عدـ ناصريو (3)أي تيدمت مف ىاره: (فانيارت دعائمو)
. صارت منكورة ال تعرؼ: (وتنكرت)
نما قيؿ ليا: المعالـ ىي: (معالمو) . معالـ لكثرة تحققيا وثباتيا: المعاىد والربوع، وا 
. امتحت، ومنو ثوب دارس، وطريؽ دارس إذا كاف ال ُيْسَمؾُ : (ودرست)
. ويعبر فييا (4)أي طرقو ومسالكو فبل يعرؼ ليا أثر لعدـ مف يسمكيا: (سبمو)
. اندرست وىمكت: (وعفت)
جمع شركة مثؿ ممكو وممؾ، وىو معظـ الطريؽ ووسطو، فإذا كاف معظمو ىالؾ : الشرؾ: (ُشُرُكو)

مندرس فكيؼ حاؿ جوانبو، ومراده مف ذلؾ ىو حصوؿ ىذه األمور كميا لفقد األنبياء ومف يدعو إلى 
. الخير، وفيو شحذ لميمـ في اقتفاء طريؽ األنبياء، واتباع آثارىـ، وتحريؾ لعزائـ العمماء في ذلؾ

. بتحصيؿ مراداتو واالنقياد ألمره: (أطاعوا الشيطاف)
. فاقتفوا آثاره، ونيجوا طرقو: (فسمكوا مسالكو)
. وشربوا مف حياضو، وكرعوا فييا، وارتووا مف آجنيا: (ووردوا مناىمو)

 __________
(. ب)المنجي، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
(. ب)وما أثبتو مف ( أ)ما بيف المعقوفيف بياض في (2)
. ىاده وىو تحريؼ(: أ)في  (3)
 .سمكيا(: ب)في  (4)
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وىي الرايات، استعارة  (1)البنود، وقياـ األلوية: سير األعبلـ، وىي: (بيـ سارت أعبلمو، وقاـ لواؤه)
ىا ىنا عف استقامة األمر وثبوتو وتمكنو واستحكاـ نفوذه؛ ألف ىذه األمور متى كانت مستقيمة 
فأحواؿ العسكر مستقيمة، وأمرىـ نافذ، وعزيمتيـ ماضية، وريحيـ متحركة، فيذه األمور كميا 

. حاصمة
. جمع فتنة: (في فتف)
. دقتيـ: (داستيـ)



 

 

. كما يدوس البعير بخفو: (بأخفافيا)
. ىمستيـ: (ووطئتيـ)
. كما تدوس البقر بأظبلفيا: (بأظبلفيا)
. يعني الفتف: (وقامت)
الخؼ لمجمؿ، والظمؼ لمبقر، والسنبؾ لمفرس وىو طرؼ مقدـ الحافر، : (عمى سنابكيا فييـ)

واستعار ذكر ىذه األشياء كميا ليدؿ بيا عمى أف الفتف قد طحنتيـ بكبلكميا واستقرت قواعدىا فبل 
. يستطيعوف حيمة، وال ييتدوف سبيبلً 

. ذاىبوف في الحيرة كؿ مذىب: (فيـ فييا تائيوف)
. مقيموف في الفتنة، ال يجدوف مسمكًا يسمكونو: (حائروف)
. بما يكوف فيو النجاة، عمَّا ىـ فيو: (جاىموف)
: ممتحنوف بأنواع ىذه الببلوي، ساكنوف: (مفتونوف)
ما مواضعيـ حيث كانوا في : (في شر دار) إما الدنيا لكثرة ما يعرض فييا مف ضروب المحف، وا 

. ىذه الفتف مقيموف فييا
(. 2)حيث لـ ينفعوىـ فيما وقعوا فيو، وشر جار مف ال ينقع الغصص عف اشتجارىا: (وشر جيراف)
. سيد يسيد سيودًا إذا قؿ نومو، فنوميـ شارد قميؿ لما دىميـ مف ىذه األمور: (نوميـ سيود)
وكحميـ : إال دموعيـ، وقولو عميو السبلـ (3)أراد ما يكتحموف مف شدة األمر وىولو: (وكحميـ دموع)

: تعميقيا األسراج واأللجاـ، ومف قوليـ: تحية بينيـ ضرب وجيع، ومف قوليـ: دموع، مثؿ قوليـ
 __________

. الوالية، وىو تحريؼ(: أ)في  (1)
. مف ال يسمع الغصص عف اشتجارىا(: ب)ينقع أي يسكّْف، واشتجارىا أي تنازعيا، والعبارة في  (2)
 .وبقولو، وىو تحريؼ(: أ)في  (3)
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وفاحت عنبرًا َوَرَنْت غزااًل .... بدت َقَمرًا ومالت َخوَط باٍف 
(: 2)أخذًا لو مف الديباج، مقيموف (1)وىو مف عمـو البياف تمفت بالتدبيج

نما نكرىا لما في تنكيرىا مف الفخامة، كأنو قاؿ: (بأرض) بأرض وأي أرض في الشر واحتماؿ : وا 
. المكروه

. فبل ينطؽ استيانة بكبلمو، وركة في حالو عندىـ: (عالميا ممجـ)
: النقيادىـ ألمره واحتكاميـ لقولو، كما قاؿ عميو السبلـ في شعره: (وجاىميا مكـر)



 

 

والجاىموف ألىِؿ العمـِ أعداُء .... فوزُف كّؿ امرٍئ ما كاف ُيْحِسُنُو 
: بقولو[ (3)اآلؿ]ثـ وصؼ 

أراد أنيـ مكانو ومحمو؛ ألف السر إنما يكوف في أىؿ النظافة والخاصة، وليذا قيؿ : (ىـ موضع سره)
. وعيبة لمرسوؿ عميو السبلـ (4)كانوا كرشاً : في األنصار

. لجأت إلى كذا، أي استندت إليو: ومستنده في األمور كميا، مف قوليـ: (ولجأ أمره)
( 5)وعاء البز، واستعاره ىا ىنا ألنيـ موضع عممو كما كانت العيبة موضعاً : العيبة: (وعيبة عممو)

لييـ يرجع فيو . لمبز، وحافظة لو، منيـ يؤخذ العمـ، وا 
يمجأ إلييـ في  (6)الممجأ، ومعناه أنيـ: وآؿ إلى كذا إذا لجأ إليو، والموئؿ ىو: (وموئؿ حكمو)

. األحكاـ كميا وتستنيض مف جيتيـ
 __________

. بالتدريج، وىو خطأ(: أ)في  (1)
(. ب)مفتوؿ، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. األوؿ، وىو تحريؼ، والصواب ما أثبتو(: أ)في  (3)
كما أثبتو وىو الصواب، والقوؿ الذي ذكره المؤلؼ ىنا في األنصار ( ب)كرش، وفي (: أ)في  (4)

. ((األنصار كرشي وعيبتي)): ىو معنى حديث ورد عف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ
. كما أثبتو وىو الصواب( ب)موضع، وفي (: أ)في  (5)
 .أنو(: ب)في  (6)
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النقر في الجبؿ كالخزانة، ومراده ىاىنا أنيـ موضع كتبو، وأراد بالكتب : الكيؼ(: كتبو (1)وكيؼ)
. العمـ؛ ألنو يحفظ بالكتابة، ويحرس عف اإلىماؿ والضياع

أراد أنيـ يبلذ بيـ عف الميالؾ كما يبلذ بالجباؿ بالتحرز، أو أف جانبيـ مرتفع : (وجباؿ دينو)
حقًا في أديانيـ، فاالستعارة محتممة لما  (2)كارتفاع الجباؿ، وعزىـ شامخ شموخ الجباؿ، فبل مساموف

. ذكرناه
أقاـ بيـ، ويحتمؿ أف  (3)الضمير في أقاـ يحتمؿ أف يكوف هلل تعالى، أي أف اهلل تعالى: (بيـ أقاـ)

يكوف لمرسوؿ أي أنو أقاـ بيـ، واألوؿ أوجو األمريف؛ ألف ذلؾ مف جممة ألطاؼ اهلل تعالى بيـ، 
. حيث جعميـ عمى ىذه الصفة

. اعوجاجو: (انحناء ظيره)
المحمة بيف الجنب والكتؼ مف الدابة التي : وأزاؿ حركة فرائصو، والفريصة: (وأذىب ارتعاد فرائصو)



 

 

عروؽ األوداج في العنؽ، والغرض مف ىذا ىو أف اهلل تعالى قوَّى أمره، : التزاؿ ترعد، والفرائص
. عضده، وقوَّى أزره باآلؿ (4)وشدَّ 

إلى بني أمية، فقاؿ عميو  (5)ثـ أردفو بما يناقض ىذه الصفات مف حاؿ غيرىـ، وأظف أنو يشير بو
: السبلـ

. جعموا بذره في أراضي مكرىـ وعنادىـ: (زرعوا الفجور)
( 6)ألف البذر الينبت إال بالسقي، فجعموا سقيو ماء الغرور باألىواء، واستحكـ: (وسقوه الغرور)

. الفجور في األفعاؿ، والغرور باألىواء
 __________

. وكيوؼ: في شرح النيج (1)
. فبل يسأموف(: ب)في  (2)
(. ب)تعالى زيادة في : قولو (3)
. كما أثبتو( ب)وشده، وفي (: أ)في  (4)
(. ب)بو سقط مف : قولو (5)
 .فاستحكـ الفجور باألفعاؿ(: ب)في  (6)
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ثبر ثبورًا أي خسر وىمؾ، كما قاؿ : اْلُجذاذ ىو الخسراف واليبلؾ، يقاؿ (1)فكاف: (فحصدوا الثبور)
[. 14:الفرقاف]{اَل َتْدُعوا اْلَيْوـَ ثُُبوًرا َواِحًدا َواْدُعوا ثُُبوًرا َكِثيًرا}: تعالى

زرعوا الفجور مف باب توشيح : سقوا الغرور، فحصدوا الثبور، مع قولو: وقولو عميو السبلـ
اْشَتَرْوا }: االستعارة؛ ألنو لما استعارالزرع عقَّبو بما يبلئمو مف السقي والحصد، وىذا كقولو تعالى

بَلَلَة ِباْلُيَدى َفَما َرِبَحْت ِتَجاَرُتُيـْ  فإنو مف عمـ الببلغة لبدرىا المنير، وفمكيا  [16:البقرة]{الضَّ
. المستدير

يشير بكبلمو ىذا (: (3)غيرىـ مف أحد مف ىذه األمة (2)[صمى اهلل عميو وآلو]ال يقاس بآؿ محمد )
وال يستوي الخشب ! والحصى عف المرجاف (4)!أيف الَغَرب عف النبغ! إلى بني أمية، وىييات ىييات

وشتاف ما بيف رماد الكير، وخبلص الذىب  (6!)، وال اإلبريز واإلرزيز(5)!المعقد والدر المنضد
! األكبر

: يشير بذلؾ إلى أمريف(: (8)مف جرت نعمتيـ عميو أبداً  (7)ال يسوَّى بيـ)
 __________

وكاف، وجذه أي قطعو وكسره، والجذاذ بضـ الجيـ وكسرىا ما كسر منو، والضـ (: ب)في  (1)



 

 

(.. 97مختار الصحاح ص). أفصح
. ما بيف المعقوفيف زيادة في النيج (2)
. ال يقاس بآؿ محمد صمى اهلل عميو وآلو وسمـ مف ىذه األمة أحد: لفظ العبارة في النيج (3)
. محجة نباغة أي يثور ترابيا: الغبار، يقاؿ: والنبغ. الفضة: الَغَرب بالتحريؾ (4)
. أي المرتب والمنظـ: المنّضد (5)
(. انظر القاموس المحيط. )َبَرٌد صغار كالثمج: الذىب الخالص، واإلرزيز: اإلبريز (6)
(. ب)بيـ، زيادة منو ومف : وال يسوى، وقولو: في شرح النيج (7)
 .أبدًا، زيادة مف شرح النيج: قولو (8)
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فمما عمييـ مف المنة بو باصطفاء الرسوؿ ودعاؤه ليـ إلى اإلسبلـ، فإف ىذه مّنة التشبو : أما أوالً 
. المنف، ونعمة التشبو النعـ

طبلقيـ عف الرؽ واألسر والقتؿ، حيث قاؿ: وأما ثانياً  : فمما كاف مف رسوؿ اهلل مف المفّْ يـو الفتح، وا 
، فمف ىذه حالو ال يقاس بيـ غيرىـ، وكيؼ يقاس بيـ غيرىـ، والمشابية (1)((اذىبوا فأنتـ الطمقاء))

( 2)مف جميع الوجوه منتفية فبل وجو إذف لممقاسة، إذ ال بد لحقيقة القياس مف أف تقع ِعميَّة، تكوف
. مستندة إليو

نما كرر ذكر الضمير وىو قولو: (ىـ أساس الديف) ىـ، لما فيو مف : قواعده التي عمييا يبنى، وا 
َوَأنَُّو ُىَو َأْضَحَؾ }: اليختص بيذه الصفات سواىـ، وىذا كقولو تعالى: مزيد االختصاص، كأنو قاؿ
، فكرر الضمير دااًل بو عمى أنو ال يختص بيذه [44-43:النجـ]{َوَأْبَكى، َوَأنَُّو ُىَو َأَماَت َوَأْحَيا

. األمور إال ىو
. األخشاب التي يشد إلييا حباؿ األخبية: جمع عمد، وىي: العماد: (وعماد اليقيف)
الذي : إنما قدـ الضمير لما فيو مف اإليياـ بذكرىـ فاء إذا رجع، والغالي ىو: (إلييـ يفيء الغالي)

، كما غمت النصارى في [171:النساء]{اَل َتْغُموا ِفي ِديِنُكـْ }: يزيد في الشيء ويكثر منو، كقولو تعالى
. عيسى فاعتقدوه إليًا، ومعناه أف الغالي يرجع إلييـ لما يأخذ مف البصيرة فيرجع عف غموه

 __________
، 9/118، وعزاه إلى السنف الكبرى لمبييقي 1/447أورده في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي  (1)

. 4/35وانظر سيرة ابف ىشاـ 
 .ويكوف مستنده إليو(: ب)في  (2)
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، أي تبعيا [2:الشمس]{َواْلَقَمِر ِإَذا َتبَلَىا}: ىذا تمو ليذا، أي تابعو، قاؿ تعالى: (وبيـ يمحؽ التالي)
أنيـ المتقدموف لكؿ الخمؽ ومف عداىـ تابع ليـ وقاٍؼ عمى  (1)يعني الشمس، والمعنى في ىذا

. إثرىـ
جمع خصيصة، وىي عبارة عما يكوف اإلنساف مختصًا : الخصائص: (وليـ خصائص حؽ الوالية)

بالفتح ىي االسـ، وىي : بكسرالفاء مصدر كاإلمارة، وىي عبارة عف النصرة، والوالية: بو، الوالية
عبارة عف السمطاف، والوالية ىا ىنا مفسرة في كبلمو بالوجييف؛ ألف المعنى أنيـ المختصوف باإلمارة 

. والسمطنة، وبالنصرة واالحتماء مف بيف سائر الخمؽ
ووزيري وخير  (2)ووصيي)): يشير بيذا إلى نفسو؛ ألف الرسوؿ عميو السبلـ قاؿ: (وفييـ الوصية)

(. 3()(مف أخمفو لقضاء ديني عمي بف أبي طالب
 __________

. بيذا(: ب)في  (1)
. وصيي(: ب)في  (2)
( 306) تحت الرقـ 387-1/386أخرجو اإلماـ محمد بف سميماف الكوفي رحمو اهلل في مناقبو  (3)

إف )): بسنده عف أنس بف مالؾ عف سمماف مع اختبلؼ في بعض ألفاظو وزيادة فيو، وىو فيو بمفظ
خميمي ووزيري وخميفتي في أىمي وخير مف أترؾ بعدي، يقضي ديني، وينجز موعدي عمي بف أبي 

ولو فيو شواىد كثيرة، وكما في الكوفي أخرجو ابف عساكر في ترجمة أمير المؤمنيف مف ( (طالب
، وانظر المصابيح في السيرة ألبي (158-155)عف أنس تحت األرقاـ 131-1/130تأريخ دمشؽ 

إف أخي ووصيي وخميفتي في أىمي وخير مف أترؾ بعدي )): ، وىو بمفظ203العباس الحسني ص 
أخرجو الكوفي أيضًا في مناقبو عف أنس تحت ( (يقضي ديني وينجز موعدي عمي بف أبي طالب

 .516ػ2/509، وانظر تخريج الحديث الموسع في لوامع األنوار (345)الرقـ 
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في  (1)إف أراد وراثة العمـ فيو يعني نفسو؛ ألنو نازؿ منزلتيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ: (والوراثة)
ف أراد وراثة النسب فيو يعني فاطمة فإنيا بنتو ووارثة بنسبيا منو،  (2)العمـ والوالية بالخمؽ، وا 

الذيف أشار إلى فضميـ ىو نفسو وولداه وفاطمة، فإف ىؤالء ىـ اآلؿ باتفاؽ أىؿ  (3)وغرضو باآلؿ
. البيت عمى ذلؾ، ومف تبلىـ مف أوالدىـ



 

 

. أي ىذا الوقت يشير إلى زماف خبلفتو: (اآلف)
.  أىبًل لو مف قبؿ غيره (4) [مستحقاً ]إلى مستحقيو، ومف كاف : (إذ رجع الحؽ إلىأىمو)
ما ينتقؿ إليو : ، والمنتقؿ(5)وحوؿ إلى أصمو الذي كاف لو وموضعو: (ونقؿ إلى منتقمو)

. لما يضطجع فيو (6)كالمضطجع
اعمـ أف ذكره لآلؿ بعد ذكر بني أمية كبلـ جار عمى جية االستطراد، وىو كؿ كبلـ خرجت : دقيقة

منو وأخذت في ذكر غيره مما ال يناسبو، وال يكوف بينيما مبلبسة، وىو جار في كبلـ اهلل تعالى في 
. مواضع كثيرة، وفي كبلـ الفصحاء

 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ المعروفة بالشقشقية (3)

مف جبلئؿ الخطب النفيسة عمى االستعارات الرشيقة، والتمثيبلت الحسنة، وفييا تنبيو عمى : وىي
: عمو ىمتو وارتفاع قدره، قاؿ فييا

(: 7)أما ىذه ىي المحققة وىي دالة عمى التنبيو، وىي نظيرة أال المحققة، كما قاؿ تعالى: (أما واهلل)
ـْ ِمْف ِإْفِكِيـْ } [62:يونس]{َأاَل ِإفَّ َأْوِلَياَء المَّوِ } ـْ ِفي ِمْرَيٍة ِمْف ِلَقاِء }و [151:الصافات]{َأاَل ِإنَُّي َأاَل ِإنَُّي

. وغير ذلؾ [54:فصمت]{َربِّْيـْ 
: قاؿ

 __________
(. ب)وسمـ زيادة في : قولو (1)
. نسبيا(: أ)في  (2)
. باألوؿ، وىو خطأ(: أ)في  (3)
(. ب)زيادة في  (4)
. وضعو، وىو خطأ(: أ)في  (5)
(. ب)كالمضتجع، وىو تحريؼ، والصواب ما أثبتو مف (: أ)في  (6)
 (.ب)تعالى زيادة في : قولو (7)

(1/174 )

 

( 1)َأَماَت وَأْحيا والذي َأْمُرُه اأَلمرُ .... َأَما َوالِذي َأْبَكى وَأْضَحَؾ، َوالَِّذي 
. ويستعمؿ القسـ بعدىا كثيراً 

الضمير لئلمامة أي لبسيا لبس القميص، وىذه استعارة حسنة فا شتمؿ عمييا كا : (لقد تقمصيا)
. شتماؿ القميص عمى البدف



 

 

، الموضحة (3[ )بعدىا]يشير بو إلى أبي بكر، البلـ في لقد ىي المحققة لمجممة الواقعة (: (2)فبلف)
. لقد اختص بيا اختصاصًا ظاىرًا، اليشؾ فيو أحد وانفرد بيا قطعاً : ألمرىا وشأنيا، كأنو قاؿ

نو ليعمـ) . ليتحقؽ تحققًا الريب فيو: (وا 
منزلتؾ مف فبلف : مكاني مف اإلمامة ومنزلتي منيا، مف ىا ىنا كالتي في قولؾ: (أف محمي منيا)

. قريبة البتداء الغاية
وىي حديدة تدور عمييا الرحى لمماء، ومف ىذه حالو فإنو : مكاف القطب:(محؿ القطب مف الرحى)

ني ليا كالجبؿ الذي . ألىؿ ليا، وا 
. الرتفاعو وعمو سمكو، والسيؿ إنما يستقر عمى الحضيض وقرار األرض: (ينحدر عني السيؿ)
لشموخو وارتفاع حجمو، والطير إنما يحمؽ إلى مقدار األبنية المتقاصرة، فمما : (وال يرقى إليَّ الطير)

. اعتمادًا عمى األحقية (4)رأيت ما رأيت مف االستبداد زعمًا لؤلولوية واإلعراض عني، وتركو
سدؿ الثوب إذا أرخاه عمى منكبيو، مف غير أف يرده عمييما، أو عمى (: عنيا ثوباً  (5)فسدلت)

. أحدىما
 __________

. كما أثبتو، والبيت ىو ألبي صخر اليذلي( ب)أمر، وفي (: أ)في  (1)
. ابف أبي قحافة: في شرح النيج (2)
(. ب)سقط مف  (3)
. كما أثبتو( ب)وتركي، وفي (: أ)في  (4)
 .فسدلت دونيا ثوباً : سدلت، والعبارة في النيج(: ب)في  (5)
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مابيف الخاصرة والضمع الخمؼ، وىذا كبلـ جعمو كناية عف : والكشح: (وطويت عنيا كشحاً )
فبلف يقدـ رجبًل ويؤخر أخرى، كناية : اإلعراض عنيا، وتركيا واإلقباؿ عمى غيرىا، كما جعؿ قولو

، كناية (1)فبلف يخبط: عف التحير، وقوليـ عف االشتغاؿ بما  (2)عمى الماء، وينفخ في غير ِضَرـِ
. واليعود بنفع وغير ذلؾ، وىو يزيد الكبلـ ببلغة ويكسبو رونقًا وحبلوة (3)ال يجدي

. أي جعبل [22:األعراؼ]{َوَطِفَقا َيْخِصَفافِ }: جعمت، قاؿ اهلل تعالى: (وطفقت)
. في عاقبة أمري (4)أفتعؿ مف الرأي والتدبير، ومعناه جعمت أجيؿ رأيي، وأدبر: (أرتئي)
، أي ربما كاف (5)رب قوؿ أشد مف صوؿ: صاؿ عميو إذا استطاؿ وعبل، وقد قيؿ: (بيف أف أصوؿ)

. الكبلـ أنفع في بعض األحواؿ مف المصاولة واالستطالة
: القطع، قاؿ اهلل تعالى: المقطوعة، والجذُّ : الجارحة، والجذَّاء ىي: اليد ىا ىنا ىي: (بيد جذَّاء)



 

 

أي مقطوع، وىذاالكبلـ جعمو كناية عف عدـ الناصرلو عمى ما  [108:ىود]{َعَطاًء َغْيَر َمْجُذوذٍ }
. يريده

: وأكظـ غيظي(: أصبر (6)أو)
الكممة التي ال يفيـ معناىا، وأراد بيا ظممة : الظممة، والطخية بالفتح: الطخية: (عمى طخية عمياء)

مظممة وقضية مستعجمة اليفيـ معناىا، وال يدرؾ منتياىا، وجعؿ ىذا الكبلـ كناية عف صعوبة 
. ، حتى أنيا(7)الحاؿ وشدتيا، واستفحاؿ أمرىا وامتداد زمانيا

 __________
. يخط(: ب)في  (1)
. مف الكناية(: أ)في  (2)
. ال يجري، وىو تحريؼ(: أ)في  (3)
. كما أثبتو( ب)وأدير، وفي (: أ)في  (4)
صاحب القوؿ ىذا ىو أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ، وىو في شرح النيج البف أبي الحديد  (5)

. (رب قوؿ أنفذ مف صوؿ): بمفظ
. ومف شرح النيج( ب)وأصبر، وما أثبتو مف (: أ)في  (6)
 .زمنيا(: ب)في  (7)
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. إذ ليس بعد الشيخوخة إال اليـر: (ييـر فييا الكبير)
إذ ليس بعد الكيولة إال المشيب، وأراد بيذا اإلبانة واإلفصاح عف عظـ : (ويشيب فييا الصغير)

. حاليا
[. 6:اإلنشقاؽ]{ِإنََّؾ َكاِدٌح ِإَلى َربَّْؾ َكْدًحا}: يسعى ويعالج، كقولو تعالى(: (1)ويكدح فييا)
. أراد نفسو: (مؤمف)
لى عميو غيره، فمما كاف أمري فيما أنا فيو : (حتى يمقى ربو) وىو عمى حالتو، مستأثرًا عميو بحقو، موَّ

. الينفؾ عف أحد ىاتيف الحالتيف
. فكاف عاقبة نظري، ومنتيى تفكيري: (فرأيت)
وىي الطخية العمياء؛ لما فييا مف سبلمة الديف، وتسكيف الدىماء، : (أف الصبر عمى ىاتا)

. واإلعراض عف زخرؼ الدنيا، ولذتيا
ما أخذًا ليا مف الحجا وىو العقؿ، : إما مف قوليـ: (أحجى) فبلف أحجى بيذا، أي أخمؽ بيا وأحؽ، وا 

. أي أنيا فعؿ ذوي الحجا؛ ألف مف شأنيـ اإلعراض عف ما فيو شجار وخصومة



 

 

. فحصؿ صبري عمى احتماؿ المكاره، واالصطبار ليا: (فصبرت)
يرى أحدكـ القذى في : ))في العيف فيؤذييا، ومنو الحديث (2)ما يسقط: القذى: (وفي العيف قذى)

( 3()(عيف صاحبو، وال يرى الجذع في عينو
 __________

. فييا، زيادة مف شرح النيج: قولو (1)
. سقط(: ب)في  (2)
يبصر أحدكـ القذى في عيف أخيو، ويعمى )):  بمفظ4/30الحديث أورده ابف األثير في النياية  (3)

 بمفظ النياية، ورواه في مسند شمس األخبار 3/42، وىو في لساف العرب ((عف الجذع في عينو
يبصر أحدكـ القذى في عيف أخيو، ويدع الجذع في )):  في الباب الثامف والتسعيف بمفظ1/517

أخرجو أبو نعيـ في الحمية، وضعفو السيوطي، وابف المبارؾ عف أبي : ، وقاؿ في تخريجو((عينيو
وأورده اإلماـ الموفؽ باهلل عميو السبلـ في االعتبار وسموة العارفيف : قمت_… _ .انتيى. ىريرة
 في باب االشتغاؿ بعيب النفس عف عيوب الناس، أورده مف حديث عف المسيح عميو 525ص

 .السبلـ
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. يريد أنو يتيقظ لصغير القبيح في غيره، وال يتيقظ لكبير قبح فعمو
ما يعترض في الحمؽ : الشجا: (وفي الحمؽ شجاً )

: قاؿ
كالشَّجا َبْيَف َحْمقِو والوريِد .... مف يكدني ِبَسّبي كنُت منو 

: أنظر بعيني، وأتحقؽ بقمبي: (أرى)
ما ينتيب ويأخذه مف شاء، ثـ : التراث والورث واحد، والتاء بدؿ مف الواو فيو، والنيب: (تراثي نيباً )

: وىجيراي، وعاقبة أمري (1)كانت ىذه حالي
. مات أبو بكر: (حتى مضى األوؿ)
. لطريقو إلى اآلخرة، وكاف الموت طريقًا؛ ألف بو يصؿ إلييا ال محالة: (لسبيمو)
أدلى إليَّ بالقرابة، وغرضو أنو دفعيا، وأدلى قد يأتي متعديًا بنفسو، كقولو : مف قوليـ: (أدلى بيا)

َوُتْدُلوا ِبَيا ِإَلى }: ، وتارة بحرؼ الجر، كقولو تعالى[19:يوسؼ]{َفَأْدَلى َدْلَوهُ }: تعالى
(. 3)بالباء داللة عمى مبلصقتو ليا بالدفع (2)، وىاىنا استعممو متعدياً [188:البقرة]{اْلُحكَّاـِ 

أراد عمر بف الخطاب، فإنو عقد لو الخبلفة بعده، وىذا ليف عند المعتزلة أف (: (4)إلى فبلف بعده)
الخمسة قد اختاروا أبا بكر وىو سادسيـ، وعقدوا لو، فمما صحت إمامتو بالعقد، جاز أف يكوف عاقدًا 



 

 

لغيره، فميذا صحت إمامة عمر عندىـ عمبًل عمى ىذا؛ ألنو لما صار مختارًا بالعقد جاز أف يعقد 
(: 5)ويختار لغيره، ثـ تمثؿ ببيت األعشى

(( 6)وَيْوـُ َحيَّاَف َأخي َجابرِ .... َشتَّاَف ما َيْوِمي عمى ُكوِرَىا )
 __________

. حالتي(: ب)في  (1)
. متعد(: ب)في  (2)
. بالرفع، وىو تحريؼ(: أ)في  (3)
. إلى ابف الخطاب بعده: في شرح النيج (4)
ىو األعشى الكبير، أعشى قيس، وىو أبو بصير ميموف بف قيس بف جندؿ،  (5)
: بعده (6)

وأنت بيف الَقْرو والعاِصر .... أرمي بيا البيداء إذ ىجَّرت 
َيزّؿ عنو ُظُفُر الطائر .... في ِمْجَدٍؿ ُشيّْد بنيانو 

 (.1/167انظر شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد )
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: ولنذكر معنى البيت، وموضع الشاىد فيو
شتاف زيد وعمرو، أي تباينا : شتاف ىو اسـ مف أسماء األفعاؿ، والمعنى إذا قمت: أما معناه فقولو

: وافترقا، ويستعمؿ عمى وجييف
شتاف زيد وعمرو، وشتاف ما زيد وعمرو، وعمى ىذا : وىو األكثر األعرؼ عند أئمة المغة: أحدىما

. البيت لؤلعشى (1)ورد
شتاف ما بيف الزيديف، وشتاف ما بينيما، أي بعد ما بينيما، وعمى ىذا ورد قوؿ : أف يقاؿ: وثانييما
: مف قاؿ

( 2)يزيد سميـ واألغّر بف حاتـ.... َلَشتَّاف ما بيف اليزيديف في النَّدى 
 __________

. وارد(: ب)في  (1)
بدوف نسبة إلى قائمو، وقاؿ في شرحو 6ص - خ( -أعبلـ نيج الببلغة)البيت أورده صاحب  (2)

انتيى، وورد البيت في . يعني يزيد بف أسيد السممي، ويزيد بف حاتـ الميمبي: لمشطر الثاني ما لفظو
 . ونسبو إلى ربيعة الرقي2/267لساف العرب 
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ورده، ولـ يستبعده آخروف؛ ألف الغرض مف ىذا َبُعَد ما بينيما،  (2)فأنكر ىذا (1)فأما األصمعي
وما زائدة، يومي فاعؿ شتاف، والكور لمناقة كالسرج لمفرس، ويـو حياف عطؼ عمى ما قبمو بالرفع 

أيضًا، وحياف وجابر كانا رئيسيف مف رؤساء بني حنيفة، والمعنى فيو ما أبعد ما بيف اليوميف المذيف 
مرا عمى رأسي، يـو ركبت ناقتي وعالجت مشقة السفر، ويـو استقر في المكاف عند حياف في خفض 
. العيش والدعة والكرامة والجائزة العظيمة مف حياف، يمدحو بذلؾ ويشكره، وكاف سيدًا في بني حنيفة

وحكي أنو ِعْيَب عمى األعشى؛ ألنو نسبو إلى أخيو في االشتيار، مع كونو غنيًا عف ذلؾ لشرفو في 
(. 3)نفسو مف غير حاجة إلى ذكر أخيو، فاعتذر األعشى بالقافية، فمـ يعذره في ذلؾ

: موضع الشاىد مف البيت، فإنما أورده عميو السبلـ ألحد غرضيف (4)فأما
( 6)وفي (5) [صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]أف المراد ما أبعد ما بيف حالتي مع رسوؿ اهلل : أحدىما

قصائي عف األمر (7)إدنائي وتقربي . منو، وبيف حالتي اآلف في إبعادي وا 
 __________

ىو عبد الممؾ بف قريب بف عبد الممؾ بف عمي بف أصمع الباىمي، المعروؼ باألصمعي، أبو  (1)
 أحد األعبلـ في األدب والنحو والمغة واألخبار، والممح، محدث، لو مؤلفات [ ى216-122]سعيد 
(. 256ػ275انظر معجـ رجاؿ االعتبار ص)نوادر األعراب، والمغات وغيرىما : منيا

(. ب)فأنكرىا وأورده، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. 1/167، وانظر شرح النيج البف أبي الحديد -خ-أعبلـ نيج الببلغة  (3)
. وأما(: ب)في  (4)
(. ب)سقط مف  (5)
. في بدوف الواو(: ب)في  (6)
 .وتقريبي(: ب)في  (7)
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أف يكوف غرضو ما أبعد حالي عف حاؿ عمر، فإذا عقدت لو مع أف حالو اليبمغ إلى : وثانييما
فأدلى بيا : حالي، فكنت أحؽ بالعقد منو وأولى، وىذا جيد، وليذا تمثؿ بو عميو السبلـ عقيب قولو

. إلى فبلف بعده، وىذا يقوي ما قمناه
ما يا عجباه فطرحت ىاء السكت عند : (!فيا عجبا) أصمو إما يا عجبي وأبدلت األلؼ مف الياء، وا 



 

 

. ياقـو عجبًا ليذا األمر، واستعجابًا منو: الوصؿ، والمعنى
بينما، والمعنى : لكف أشبعت الفتحة فنشأت األلؼ، ويزاد عمييا ما، فيقاؿ (1)[ىي بيف]: (بينا)

بينا رسوؿ اهلل : تعجبي حاصؿ بيف أوقات استقالتو ليا في حياتو، وتميو الجممة اإلبتدائية، ومنو قوليـ
. واقؼ، بينا زيد قائـ إذ جاء فبلف

طمب : الضمير في يستقيميا لئلمامة، وفي حياتو يعني أبابكر، واالستقالة: (ىو يستقيميا في حياتو)
: فسخ العقد السابؽ، كاالستقالة في البيع؛ ألف أبا بكر كاف يقوؿ في بعض األوقات في خبلفتو

العجب مف حالو إذا كاف يستقيميا في حياتو، فكاف : أقيموني فمست بخيركـ، فميذا قاؿ عميو السبلـ
ىمالو عند الموت مف غير مثابرة إلى إمالتيا إلى الغير وتخصيصو بيا . مف حقو ترؾ األمر، وا 

لشد ما تشطر، : يشير إلى عيد أبي بكر إلى عمر، وقولو بعد ذلؾ: (إذ عقدىا آلخر بعد وفاتو)
. يستقيميا: اعتراض بيف المعطوؼ والمعطوؼ عميو، وأراد عمى جية اإلنكار لقولو

 __________
 (.أ)سقط مف  (1)

(1/181 )

 

، والبلـ [20:ص]{َوَشَدْدَنا ُمْمَكوُ }: شدَّ عضده إذا قوَّاه، قاؿ اهلل تعالى(: ضرعييا (1)لشّد ما تشطر)
، وما ىاىنا [97:الحجر]{َوَلَقْد َنْعَمـُ }: لشد ىي المحققة لمجممة، مثميا في قولو تعالى: في قولو

: نصفو، وشطره: مصدرية، وىي وما بعدىا فاعمة لشّد، وتشطر فعؿ وفاعمو أبو بكر، وشطر الشيء
، وىو ىاىنا مستعار مف الناقة؛ ألف ليا ضروعًا أربعة (2)أحمب حمبًا لؾ شطره: بعضو، وفي المثؿ

شطر، : ، وكؿ خمؼ يقاؿ(4)، واثناف مؤخراف، كؿ ضرعيف فييا يسمياف ِخْمفاً (3)اثناف مقدماف
، يعني الخبلفة برىة مف الزماف ومزَّ أخبلفيا، (6)أف أبا بكر قد حمب شطرىا (5)[فيو]والمعنى 

: وعصر ببللتيا مدة حتى إذا دنا موتو نحاىا عني
: جعميا: (فصيَّرىا)
نما سمي الجانب حوزة؛ ألف اإلنساف يحوزه : الحوزة: (في حوزة خشناء) ىي الجانب مف الشيء، وا 

. بوقوفو فيو وشغمو لو، وأراد بالحوزة جانب عمر حيف عيد إليو بالخبلفة وجعميا لو
: الجرح، قاؿ: خبلؼ الرقّْة، والَكْمـُ : الغمظ: (يغمظ َكْمُمَيا)

ـُ السيِؼ تدمَمو فيبرا  ـُ الدىِر ما َجَرَح المسافُ .... وَكْم ( 7)وَكْم
 __________

. تشطر أضرعتيا(: ب)تشطرا ضرعييا، وفي : في النيج (1)
-. خ-أعبلـ نيج الببلغة  (2)



 

 

. متقدماف(: ب)في  (3)
ولمناقة : 1/170خمفاف، وقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج : كذا في النسختيف، ولعؿ الصواب (4)

. انتيى. ِخمفاف قادماف، وخمفاف آخراف، وكؿ اثنيف منيما شطر: أربعة أخبلؼ
(. ب)زيادة في  (5)
. أشطرىا(: ب)في  (6)
: ، بدوف نسبة لقائمو بمفظ1/1014البيت ورد في لساف العرب  (7)

 ويبقى الدىر ما جرح المساف.... وجرح السيؼ تدممو فيبرا 
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ىو الجسُّ باليد، وىو مستعار ىا ىنا استعارة : خبلؼ المبلسة، والمسُّ : الخشف: (ويخشف مسُّيا)
رشيقة، والمعنى ىو أف عمر لما عبل ذروة الخبلفة وممؾ زماميا وقع في شدائد، وألـ بو خطوب 
عظيمة، تدىش الحميـ، ويذىؿ عنيا المبيب، وكنى عف ىذا بغمظ الكمـ وخشف المس إشارة إلى ما 

. قمناه، وىي كناية عجيبة، اليفطف ليا إال ىو
. يشيربو إلى المطاعف التي وقعت في خبلفتو(: (1)[فييا]ويكثر العثار )
: يريد أنو قد عثر واعتذر عف عثراتو، ولنشر إلى طرؼ مف ذلؾ: (واالعتذار منيا)

ىب أف لؾ سمطانًا عمييا، فما سمطانؾ عمى مافي : أنو رجـ حامبًل، فقاؿ لو أمير المؤمنيف: أوليا
(. 2)لوال عمي ليمؾ عمر: فأمسؾ، وقاؿ. بطنيا
: إف اهلل تعالى يقوؿ: أنو كاف يمنع مف المغاالة في الميور في خطبو فنبيتو امرأة، فقالت لو: وثانييا

ـْ ِإْحَداُىفَّ ِقنَطاًرا} كمكـ أفقو مف عمر، حتى المخدَّرات في : ، فاعتذر عف ذلؾ وقاؿ[20:النساء]{َوآَتْيُت
(. 3)البيوت

 __________
. سقط مف األصؿ وىو في شرح النيج (1)
 228انظر الرواية بالتفصيؿ في مجموع اإلماـ األعظـ زيد بف عمي عميو السبلـ ص (2)

بسنده عف أبيو، عف جده، عف عمي عمييـ السبلـ، وفي األحكاـ لئلماـ اليادي إلى  (494)برقـ
. ، عف أمير المؤمنيف عميو السبلـ2/220الحؽ يحيى بف الحسيف عميو السبلـ 

كؿ الناس أفقو مف عمر حتى ربات ): ، ولفظ آخره فيو1/182شرح النيج البف أبي الحديد  (3)
 وعزاه إلى 3/234، وروى قريبًا منو السيد العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة في أنوار التماـ (الحجاؿ

الثمرات لمفقيو العبلمة يوسؼ بف أحمد بف عثماف الثبلئي رحمو اهلل، وكما في أنوار التماـ رواه 



 

 

، وقاضي القضاة عبد الجبار بف أحمد في 1/523العبلمة المفسر الزمخشري في الكشاؼ
 .20/2/13المغني
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منيا أف اهلل تعالى : أخطأت في ثبلث: أنو أخبر بقـو يشربوف الخمر فتسور عمييـ، فقالوا لو: وثالثيا
، فا عتذر إلييـ في (1)نيى عف التجسس وقد فعمتو، ومنيا أنؾ دخمت بغير أذف، ومنيا أنؾ لـ تسمـ

ذلؾ، وغير ذلؾ مف القضايا االجتيادية التي ارتبؾ فييا، وأخذ الحكـ فييا مف أمير المؤمنيف، وىي 
ويكثر العثار واالعتذار منيا، : ، فيذا ىو مراده بقولو عميو السبلـ(2)ظاىرة مروية في كتب الفقو

مف مقاساة األمورالشديدة والخطوب الصعبة بتحمؿ الخبلفة، والقياـ  (3)فإذا كاف األمر كما قمنا
. بأعبائيا

ما لمخبلفة؛ ألنيا ىي المعيودة : (فصاحبيا) الضمير إما لمحوزة؛ ألنو ىو السابؽ في الذكر، وا 
: بالذكر، فيما يبلقي مف خطوبيا وأثقاليا

حالو حاؿ مف ركب ناقة نفورًا غير مذلمة فيو فيما يكابد مف عنائيا، إما  (4)يشبو: (كراكب الصعبة)
. ىو جذبيا بزماميا، فإذا جذبيا بزماميا وىي تنازعو رأسيا خـر أنفيا: أشنؽ ليا واإلشناؽ
 __________

. 20/2/14، والمغني 1/182انظر شرح النيج البف أبي الحديد  (1)
، وانظر الجزء الثالث مف كتاب 147-143انظر الروضة الندية في شرح التحفة العموية ص (2)

. الغدير لمسيد محسف األميني، والنص واالجتياد لعبد الحسيف شرؼ الديف
. قمناه(: ب)في  (3)
 .شبو(: ب)في  (4)
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ـ) ف أسمس ليا تقحَّ ، وا  التائيف  (2)لكف حذؼ أحد (1)األصؿ في تقحـ تتقحـ: (إف أشنؽ ليا خـر
ما أرخى ليا رسنيا: عمى جية التحقيؽ، يقاؿ مع  (3)أشنؽ لبعيره وأشنقو يتعدى وال يتعدى، وا 

صعوبتيا، فإذا فعؿ ذلؾ تقحمت عميو ولـ يممكيا وأسمس ليا إذا أرخى زماميا، وسمس بولو وأسمسو 
نما قاؿ أشنؽ ليا، لما كاف فيو : أسمس ليا، والقياس فيو التعدية ليطابؽ قولو: يتعدى بكؿ حاؿ، وا 

فصاحبيا، والمعنى في : التعدية و تركيا، وىذا الكبلـ يعني بو عمر، وىو المراد بقولو (4)األمراف



 

 

إما حمؿ الناس عمى : ىذا ىو أنو لما صارت الخبلفة إليو كاف في معاممتو لمناس بيف أمريف
ما تركيـ وآراءىـ أدى ذلؾ إلى  المكروه، وعمى خبلؼ ما يريدونو، أدى ذلؾ إلى فسادىـ وتظالميـ، وا 

نما حممناه عمى ىذا ليكوف المثاؿ مطابقًا لممثولو في ركوب  (5)بطبلف أمره وفساده بتقحميـ عميو، وا 
: الصعبة التي أوردىا، فمما عيد إليو أبو بكر في الخبلفة وصيرىا فيو

ابتمي الناس في تمؾ المدة، ولعمر اهلل قسـ، وىو مرفوع عمى االبتداء، : (-لعمر اهلل-فمني الناس )
عمر الرجؿ يعمر عمرًا وعمرًا إذا عاش : وخبره قسمي وىو محذوؼ، ومعناه البقاء والدواـ، يقاؿ

. أحمؼ ببقاء اهلل ودوامو: طويبًل، فكأنو قاؿ
. سير عمى غير طريؽ: (بخبط)
شمس الفرس إذا منع صاحبو عف الركوب، والغرض مف ىذا ىو أنيـ عدلوا عنو فخبطوا : (وشماس)

. بخبط وشماس يشير بو إلى ما ذكرناه: في غير طريؽ وحالوا بينو وبيف حقو ومنعوه، وليذا قاؿ
 __________

. يتقحـ، وىو تصحيؼ(: أ)في  (1)
. إحدى(: ب)في  (2)
. الحبؿ: كما أثبتو، والرسف( ب)سنيا، وىو تحريؼ، وفي (: أ)في  (3)
. األمريف(: ب)في  (4)
 .ما أثبتو( ب)المقاؿ، وفي (: أ)في  (5)
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. فبلف يتموَّف إذا كاف ال يستقرعمى حالة واحدة، وال يثبت عمى خمؽ واحد: (وتمَّوف)
ما : إما مف قوليـ: (واعتراض) اعترضت : قوليـ (1)[مف]اعترضت فبلنًا إذا وقعت بو في األذية، وا 

دوف حقو وصيروا  (3)دونو، والغرض مف ىذا ىو أنيـ أعطوه (2)كذا، إذا جعمت نفسؾ حائمة
نوا في  (4)أىويتيـ عارضة عنو، أو حصمت الوقعة مف بعضيـ لبعض، فكؿ ىذا قد كاف، فتموَّ

أخبلقيـ، يريد أنيـ لـ يثبتوا عمى خمؽ واحد في جعميا لو وصيرورتيا إلى جانبو، بؿ بعضيـ يقوؿ 
. عمي، وبعضيـ يقوؿ غيره، فمما كاف فييـ مف االستبداد ما كاف، وعرض منيـ ما عرض

عشر  (5)ألف خبلفة أبي بكر كانت سنتيف ونصفًا، وخبلفة عمر كانت: (فصبرت عمى طوؿ المدة)
. عشرة سنة (6)سنيف، وخبلفة عثماف كانت قريبًا مف اثنتي

ذلؾ مف شدة البموى وعظـ  (8)مف حقي، وانحطاطي عف مرتبتي، وكؿ (7)لمنعي: (وشدة المحنة)
. المحنة

. مات عمر وىمؾ كغيره: (حتى إذا مضى لسبيمو)



 

 

. صيَّرىا: (جعميا)
. عمي، وعثماف، وطمحة، والزبير، وعبد الرحمف بف عوؼ، وسعد بف أبي وقاص: (في جماعة)
ني واحد منيـ ال اختصاص : قاؿ مف جية نفسو: (زعـ أني أحدىـ) إنيا شورى بيف ىؤالء الستة، وا 

. لي بشيء دونيـ
. استغاثة منو باهلل في ىذا الصنيع منيـ، والبلـ مفتوحة أينما وقعت لبلستغاثة: (فيا هلل)
نما كسرت ألمريف: (!ولمشورى) : الرواية فيو بكسر البلـ، وا 

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
. جاثمة(: ب)في  (2)
(. ب)اعترضوا، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. نفوسيـ(: ب)في  (4)
(. أ)كانت سقط مف : قولو (5)
. اثني(: ب)في  (6)
(. ب)لمنع، والصواب كما أثبتو مف (: أ)في  (7)
 .وكاف(: ب)في  (8)
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أف تكوف الشورى مستغاثًا بيا، وكسرت الميا ألجؿ زواؿ المبس بوقوع الواو، ويكوف معناه : أحدىما
. أستغيث باهلل وبالشورى عمى ىؤالء حيف عدوني مف أىميا

مف أجمو، فميذا كاف الميا مكسورًا،  (1)أف تكوف الشورى معطوفًا عمى شيء مستغاث: وثانييما
. أستغيث باهلل عمى ىؤالء وعمى الشورى حيف صرت معدودًا مف أىميا: فيكوف تقديره

ياهلل لبلستغاثة، وفتحت : أف البلـ في قولو (األعبلـ)وزعـ الشريؼ السيد عمي بف ناصر صاحب 
، وىذا فاسد؛ (2)ولمشورى الـ التعجب: فرقًا بينيا وبيف البلـ في المستغاث منو، وأف البلـ في قولو

. يا لمعجب: يا لمماء ويا لمدواىي، وقوليـ: ألف الـ التعجب ال تكوف إال مفتوحة كقوليـ
أي زماف كاف الشؾ معترضًا حاصبًل في ذاتي ومتى (: (4)مع األوؿ (3)متى اعترض الريب فيَّ )

. وقع النقص في ىمتي
حتى ىذه ىي االبتدائية، ومعناىا حتى صيروني مثبًل بيذه : (!حتى صرت أقرف إلى ىذه النظائر)

. المثؿ: ىما (5)النظائر، والقرف والنظير
. أسؼ الطائر إذا دنا مف األرض عند طيرانو(: أسفوا (6)لكني أسففت إذ)



 

 

ارتفاع الطائر في الجو، والتحميؽ : حمقت حيف حمقوا، والتحميؽ ىو (8)معناه(: طاروا (7)وطرت إذ)
. إنما يكوف في الطيور القوية كالنسر والعقاب، فأما صغار الطيور فبل تقوى عميو لضعفيا

سؤاؿ؛ مف حؽ لكف إذا كانت لبلستدراؾ أف تكوف متوسطة بيف كبلميف متغايريف، فأيف التغاير في 
كبلمو ىذا؟ 

 __________
(. ب)عمى مستغاثًا، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. 7: ص- خ-أعبلـ نيج الببلغة  (2)
، سقط مف : قولو (3) (. أ)فيَّ
. مع األوؿ منيـ: في شرح النيج (4)
. والنظر، وىو تحريؼ(: أ)في  (5)
. إذا( أ)في  (6)
. إذا(: أ)في  (7)
 (.ب)معنا، والصواب ما أثبتو مف (: أ)في  (8)
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لت وال بّدلت شيئًا مما فعموه أصبًل، : وجوابو؛ ىو أف التقدير فيو لما ضمَّوني إلى ىذه النظاير فما حوَّ
لكني تركتيـ عمى حاليـ فيما زعموه، وفعمت ما قالوه فأسففت حيف أسفوا، وطرت حيف طاروا، 

يثار غيري بيا (1)فاجتيدوا، وأعمموا . آراءىـ في صرفيا عني، وا 
فماؿ واحد منيـ عني لما في صدره مف الحقد، وىو الضغف، وىو سعد : (فصغا رجؿ منيـ لضغنو)

جماع (2)بف أبي وقاص ، فإنو قتؿ أباه يـو بدر، وىو الذي توقَّؼ في إمامتو بعد قتؿ عثماف وا 
. الناس عمييا مع غيره

يريد عبد الرحمف بف عوؼ ماؿ إلى عثماف؛ ألف زوجتو أـ كمثـو بنت عقبة : (وماؿ اآلخر لصيره)
(. 4)لعثماف مف أمو وأميما أروى (3)بف أبي معيط كانت أختاً 

جعموه كناية عف األشياء القبيحة، وليذا فإنيـ لما استقبحوا التَمّفظ باسـ : اليف(: (5)مع ىف وىف)
. الفْرج جعموا مكانو اليف

 __________
. ما أثبتو( ب)وعمموا، وفي (: أ)في  (1)
، وذكر ابف أبي -خ-ذكر ىذا القوؿ الشريؼ عمي بف ناصر الحسيني في أعبلـ نيج الببلغة  (2)

وقاؿ : أي طمحة، قاؿ (فصغا رجؿ منيـ لضغنو):  أف المراد بقولو1/189الحديد في شرح النيج



 

 

وىذا خطأ : يعني سعد بف أبي وقاص؛ ألف عميِّا عميو السبلـ قتؿ أباه يـو بدر، قاؿ: القطب الراوندي
واسمو مالؾ بف أىيب بف عبد مناؼ بف زىرة بف كبلب بف مرة بف كعب بف  (أبو وقاص)فإف أباه 

. انتيى. لؤي بف غالب مات في الجاىمية حتؼ أنفو
. اختًا بالنصب؛ ألنو خبر كاف: أخت، والصواب كما أثبتو(: ب)و( أ)في  (3)
. ىي أروى بنت كريز بف ربيعة بف حبيب بف عبد شمس (4)
 .ووىف(: ب)في  (5)
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: قاؿ
( 1)عمى َىَنواٍت شأُنيا ُمَتَشاِسعُ .... أرى ابف نزاٍر قد جفاني وممَّني 

كاف بينيـ ىنات أي أشياء قبيحة، ولما أراد حساف مياجاة قريش أمره الرسوؿ عميو السبلـ : ويقاؿ
فصبرت عمى ما أنا فيو  ((اسألو، فإنو أعرؼ بتمؾ الينات)): بأف يسأؿ أبا بكر عف فضائحيـ، وقاؿ

: مف االستبداد واإليثار عميَّ 
. يعني عثماف، أي واحد مف القـو: (إلى أف قاـ ثالث القـو)
صاحب الكبر والخيبلء، نفج الرجؿ إذا تكبر واختاؿ، ومف رواه : النافج بالجيـ(: (2)نافجًا بحضنيو)

ما دوف اإلبط إلى الخاصرة، وانتصابو : بالخاء المعجمة فإنما ىو تصحيؼ ال وجو لو، والحضف
، أي قاـ عمى ىذه الحالة . عمى الحاؿ مف ثالث القـو

موضع العمؼ، وفعيؿ في نثيؿ بمعنى مفعوؿ، مثؿ : الزبؿ، والمعتمؼ: النثيؿ: (بيف نثيمو ومعتمفو)
. جريح بمعنى مجروح

بيف نثيمو ومعتمفو، فيكاد أف يكوف كبلمًا أجنبيًا : ، وقولو(3)نافجًا حضنيو: سؤاؿ؛ إلى ما يشير بقولو
غير مبلئـ؟ 

 __________
: ، في المساف(متشاسع):  بدوف نسبة إلى قائمو، وقولو ىنا3/840البيت في لساف العرب  (1)
. 1/184، وانظر شرح النيج البف أبي الحديد(متتابع)
. حضنيو: في شرح النيج (2)
 .حضنو(: ب)في  (3)
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نافجًا حضنيو إلى الكبر والتعاظـ، وليذا كاف منو إلى جمة : أنو أشار عميو السبلـ بقولو: وجوابو؛ ىو
حراؽ سائر المصاحؼ كميا إال  الصحابة وأكابرىـ ما كاف مف ضرب عبد اهلل بف مسعود، وا 

مصحفو، وأمره بإشخاص ابف مسعود لما طعف فيو وكفَّره، وما كاف مف ضربو لعمار بف ياسر وكاف 
يكّفره ويطعف عميو، وأخرج أبا ذر إلى الشاـ إرضاًء لمعاوية، وضربو لو، وغير ذلؾ مما يدؿ عمى 

بيف نثيمو ومعتمفو إلى ما كاف مف تساىمو في : تكبر وتعاظـ عمى أىؿ الديف، وأشارعميو السبلـ بقولو
مف غير استحقاؽ، حتى  (1)إعطاء أمواؿ اهلل مف ليس أىبًل ليا وال يستاىميا يخضميا ويقضميا

روي أنو أعطى أربعة نفر مف قريش أربعمائة ألؼ دينار، كانوا أزواجًا لبناتو، إلى غير ذلؾ مما لو 
. ، فأشار بيذه اإلشارة المطيفة إلى ما ذكرناه(2)ذكرناه لطاؿ

إذا وليت ىذا األمر فبل تسمط آؿ : أقاربو مف بني ُمَعْيط، وليذا قاؿ لو عمر: (وقاـ معو بنو أبيو)
(. 3)معيط عمى رقاب الناس

. األكؿ بجميع الفـ: الخضـ ىو: (يخضموف ماؿ اهلل)
 __________

. األكؿ بأطراؼ األسناف: األكؿ بجميع الفـ، والقضـ: الخضـ (1)
، وشرح النيج البف أبي الحديد 294-283انظر المصابيح ألبي العباس الحسني ص (2)
 .40-20/2/38، والمغني لقاضي القضاة عبد الجبار بف أحمد 199ػ1/198
: والمفظ فيو(السفيانية)، عف الجاحظ في كتاب 1/186الرواية في شرح النيج البف أبي الحديد  (3)
كأني بؾ قد قمدتؾ قريش ىذا األمر لحبيا إياؾ، فحممت بني أمية وبني أبي معيط عمى . ىييا إليؾ)

وانظر الرواية بمفظ المؤلؼ ىنا في المغني لقاضي القضاة عبد . (إلخ...رقاب الناس وآثرتيـ بالفيء 
 .20/2/38الجبار بف أحمد 
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لما فييا مف الطيب والرقة، ألف أكميا يعظـ فييا، فميذا شبو حاليـ بأكؿ : (خضـ اإلبؿ نبتة الربيع)
. اإلبؿ ليا، ثـ أقاـ عمى ىذه الصفة، ومكث عمى ىذه الحالة

. نكث الغزؿ إذا نقضو وغزلو مرة ثانية(: (1)إلى أف نكث غزلو فقتمو)
أجيز عمى الجريح إذا أسرع في : أراد أف عممو أسرع إلى قتمو، أخذًا مف قوليـ: (وأجيز عميو عممو)

. قتمو
عميو السبلـ ىذه األشياء ودؿ بيا عمى تغير  (3)فسقط مف ظيرىا، فاستعار(: (2)وكبت بو مطيتو)

. قتمناه كافراً : حالو، وتفاقـ األمر عميو مف كؿ جانب، حتى قاؿ عمار بف ياسر
. اإلمتبلء، وىو خطأ ال معنى لو: والبطنة ىي (كبت بو بطنتو): وفي بعض النسخ



 

 

ْوعُ }: الفزع، قاؿ اهلل تعالى: ىو (4)الروع: (فما راعني) ـَ الرَّ أي  [74:ىود]{َفَممَّا َذَىَب َعْف ِإْبَراِىي
. الفزع، ومعناه فما أفزعني

نما شبييـ بعرؼ : (إال والناس إليَّ َكُعْرؼ الضبع) إال والناس يتوجيوف إليَّ أرسااًل فريؽ بعد فريؽ، وا 
. الضبع لكثرة شعرىا، وترادؼ بعضو عمى بعض

راعني وما بعده اليصمح أف يكوف فاعبًل؟ [ (5)فاعؿ]سؤاؿ؛ أيف 
فما راعني إال اجتماع الناس : يحتمؿ أف يكوف الفاعؿ لو ما بعد إال، والتقدير فيو (6)وجوابو؛ أنو

، وعمى ىذا يكوف االستثناء فيو مفرغًا، ويحتمؿ أف يكوف فاعمو محذوفًا، أي ما راعني شيء،  إليَّ
. وعمى ىذا يكوف االستثناء منقطعًا، تقديره لكف الناس إليَّ مجتمعوف

. ينصبُّوف: (ينثالوف عميَّ )
. مف كؿ جية لكثرتيـ، وتراكـ عددىـ: (مف كؿ جانب)

 __________
. إلى أف انتكث فتمو: إلى أف انتكث عميو فتمو، وفي شرح النيج(: ب)في  (1)
. بطنتو: في شرح النيج (2)
. واستعار(: ب)في  (3)
. مف الروع(: ب)في  (4)
(. ب)، وأثبتو مف (أ)سقط مف  (5)
 .إلخ... ىو أف يحتمؿ(: ب)في  (6)
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. مف كثرة الناس، وازدحاميـ عميو: (حتى لقد وطئ الحسناف)
. تمزؽ ردائي لوطئيـ لو بأخفافيـ ينثالوف(: (1)وشؽ عطافي)
. حاؿ مف الواو في ينثالوف: (مجتمعيف)
. مف عف يميني، وشمالي، وخمفي، وقدامي محدقيف بي: (حولي)
مكاف ربوض الغنـ، والمعنى أنيـ محيطوف بي كإحاطة الربيضة بالغنـ : الربيضة: (كربيضة الغنـ)

. واجتماعيا فييا
حولو خوفًا أف يعتذرىـ عف  (3)فرحًا شديدًا، وصاروا يتباكوف (2)وحكي أف الناس فرحوا ذلؾ اليـو

لقد خشيت : ، حتى قاؿ ابف عباس(ال أرضى لـ أدخؿ: أنا أطمع المنبر، فإف قاؿ أحد): البيعة، فقاؿ
ال أرضى فيتأخر، فمما صعد أمير المؤمنيف المنبر خطب : أف يقوؿ أحد ممف قتؿ أباه أو جده

ال أرضى، إال دخموا في بيعتو أفواجًا، وقاموا إليو فرادى : الناس، وخيرىـ األمر فيو، فما قاؿ أحد



 

 

: ، فرضوا بي، ودخموا في بيعتي(5)ابتياجًا بما أسعدىـ اهلل بخبلفتو وأكرميـ بتصرفو (4)وأزواجاً 
. تحممت أعباء اإلمامة، وأثقاؿ الخبلفة: (فمما نيضت باألمر)
نقض العيد يعني طمحة والزبير؛ ألف بيعتو قد تقدمت في رقابيما، : النكث(: طائفة (6)نكثت)

. فعمييما الحجة لو في خروجيما مف غير بصيرة بعد الدخوؿ
مرؽ السيـ مف الصيد، إذا خرج مف الجانب اآلخر، يعني : أخذ المروؽ مف قوليـ: (ومرقت أخرى)

. بما قاؿ في المروؽ (7)بذلؾ الخوارج، فكاف خروجيـ مف الديف شبيياً 
 __________

. عطفاي: في شرح النيج (1)
. فرحوا يومئذ(: ب)في  (2)
. ما أثبتو( ب)ينثالوف، وفي (: أ)في  (3)
. 20/2/66انظر المغني لقاضي القضاة عبد الجبار بف أحمد  (4)
. بنصرتو(: ب)في  (5)
. ومف شرح النيج( ب)نكث، وما أثبتو مف (: أ)في  (6)
 .شبو(: أ)في  (7)
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وحربو، يعني بذلؾ معاوية؛ إعراضًا عف اآلخرة  (1)أي خرجوا مف الديف بعداوتو: (وفسؽ آخروف)
. والتفاتًا إلى عاجؿ الدنيا

وىؤالء (: [83:القصص ](2)اآلية{.........ِتْمَؾ الدَّاُر اآلِخَرةُ }: كأنيـ لـ يسمعوا اهلل تعالى يقوؿ)
. أرادوا الدنيا والعمو في األرض واإلفساد فييا فبل عاقبة ليـ في اآلخرة إال النار لعدـ التقوى

. تكذيبًا ليـ، وردًا عمييـ: (بمى واهلل)
. بآذانيـ(: سمعوىا (3)فقد)
. بقموبيـ: (ووعوىا)
حبلَّىا اهلل تعالى في أعينيـ فتنة وامتحانًا وبمية واختبارًا كسائر (: حميت الدنيا في أعينيـ (4)ولكف)

. االمتحانات
. الذىب أيضاً : الزينة، والِزْبِرجُ : وأعجبيـ زينتيا، والِزْبِرجُ : (وراقيـ زبرجيا)

(: 5)قاؿ حساف
ْبِرِج  .... (6)ونجا ابُف خضراء الِعَجاِؿ حويرثٌ  يغمي الدماغ بو كغمي الزّْ

ىذا؟  (7)سؤاؿ؛ مف حؽ لكف أف تكوف واقعة بيف كبلميف متغايريف، فكيؼ تقديره وكبلمو



 

 

 __________
. بعداواتو(: ب)في  (1)
تمؾ الدار اآلخرة نجعميا لمذيف ال يريدوف عموًا في األرض وال فسادًا والعاقبة }: في شرح النيج (2)

. {لممتقيف
. لقد: في شرح النيج (3)
. ولكنيـ: في شرح النيج (4)
 الصحابي، : ى54حساف بف ثابت بف المنذر الخزرجي األنصاري، أبو الوليد المتوفى سنة : ىو (5)

شاعر النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ وأحد المخضرميف الذيف أدركوا الجاىمية واإلسبلـ، ولـ يشيد 
(. 176-4/175األعبلـ )مع النبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ مشيدًا 

: ، ولفظ الشطر األوؿ فيو2/8لساف العرب  (6)
ونجا ابف حمراء العجاف حويرث 

 .في كبلمو ىذا(: ب)في  (7)
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أف التغاير فييا أكثر ما يأتي مقدرًا، وتقديره ىا ىنا واهلل لقد سمعوىا ووعوىا، ولكف ما : وجوابو؛ ىو
عراضيـ عف اآلخرة ونعيميا،  فعموا ما يقتضيو حكـ الوعي والسماع؛ إلكبابيـ عمى الدنيا وزينتيا، وا 

في عاجؿ  (1)وفي كبلمو ىذا داللة عمى أف مف نكث بيعتو ومرؽ عنو وفسؽ ما كاف إال طامعاً 
. كاف عف بصيرة، وال ارتياء في فكرة، وال طمب روية (2)الدنيا وما

شقيا : لمتنبيو، وفمؽ الحبة (3)أما ىذه مخففة، وىي: (أما والذي فمؽ الحبة، وبرأ النسمة)
[. 95:األنعاـ]{ِإفَّ المََّو َفاِلُؽ اْلَحبّْ َوالنََّوى}: ، كما قاؿ تعالى(4)نصفيف

ىي النفس، وخبلؼ العقبلء في ماىية النفس فيو خبط عظيـ، وقد : خمؽ، ومنو البرية، والنسمة: وبرأ
. ذكرناه في الكتب العقمية

الناصريف، وأراد أف قعوده في أوؿ األمر ما كاف إال لفقد  (5)يعني وجود: (لوال حضور الحاضر)
. عف نصرة الديف (6)األنصار واألعواف، واليـو ىـ حاضروف فبل عذر لي في التأخر

شادة ما اندرس مف : (وقياـ الحجة بوجود الناصر) وأف حجة اهلل تعالى قد قامت في إحياء الديف، وا 
. معالمو وحججو

لوال حضور الحاضر، وما أخذ اهلل عمىالعمماء مف : عطؼ عمى قولو: (وما أخذ اهلل عمى العمماء)
[. 187:آؿ عمراف]{َلُتَبيُّْننَُّو ِلمنَّاِس واََل َتْكُتُموَنوُ }: الميثاؽ حيث قاؿ

. يصبروا: (أف ال يقاروا)



 

 

اسـ لما يعتري اإلنساف مف كثرة األكؿ، ومف رواه بالفتح فإنما ىو : الكّظة بالكسر: (عمى كّظة ظالـ)
. كالبطنة (7)المرة الواحدة كالضربة، والكسر فيو أفصح

 __________
. ما أثبتو( ب)طمعًا، وفي (: أ)في  (1)
. ما بدوف واو(: ب)في  (2)
. وىو(: ب)في  (3)
. بنصفيف(: أ)في  (4)
. بوجود(: ب)في  (5)
. التأخير(: ب)في  (6)
 .أصح(: ب)في  (7)
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أي  [14:البمد]{َأْو ِإْطَعاـٌ ِفي َيْوـٍ ِذي َمْسَغَبةٍ }: الجوع، قاؿ تعالى: السغب: (وال عمى سغب مظمـو)
مجاعة، والمعنى في ىذا أي ال يصبروا عمى إمتبلء الظالـ وأكمو مف األمواؿ الحراـ، وجوع المظمـو 

ُؾ الدواعي في حؽ العمماء وأئمة الديف في اإلنكار عمى  (1)بأخذ مالو، وىذا ما ييزُّ األعطاؼ ويحرّْ
. الظممة، بتكدير لذاتيـ وتغيير شيواتيـ رضآًء هلل وتقربًا إليو، كما كاف منيعميو السبلـ في ذلؾ

. ىذا ىو جواب القسـ، وما قبمو كبلـ عارض بيف القسـ وجوابو لفائدة جميمة قد رمزنا إلييا: (أللقيت)
مقدـ سنامو، وىو مف الفرس المنسج والحارؾ والكاىؿ، : الغارب مف الجمؿ ىو: (حبميا عمى غاربيا)

. وىو مف اإلنساف المنكب
ىمالو، ونظيره في الكناية (2)ألقيت حبميا عمى غاربيا، كناية عجيبة عف ترؾ األمر: وقولو فبلف : وا 

كثير رماد القدر إذا كاف كريمًا، وفبلف رحب المقمد إذا كاف طويبًل، فحقائؽ ىذه األمور معروفة، 
ولكنيـ وضعوىا كناية عما ذكرناه، وقد عدىا بعضيـ مف المجاز كاالستعارة، وىذا فاسد فإنيا دالة 

. وما ىذا حالو، فميس مجازًا أصبلً  (3)عمى معناىا الذي وضعت مف أجمو في األصؿ
لفعمت اآلف في الترؾ واإلعراض مثؿ ما كاف مني مف قبؿ، ولكف ما : (ولسقيت آخرىا بكأس أوليا)

ظيار شعار الديف وحكمو . وسعني عند اهلل إال القياـ بأمر اهلل، وا 
. جواب القسـ أيضًا، ومعناه لو جدتـ(: (4)وأللفيتـ)
. عاجمتكـ ىذه المذمومة: (دنياكـ ىذه)
. في نفسي وضميري: (عندي)
. أقؿ وأحقر: (أزىد)



 

 

 __________
. مما(: ب)في  (1)
(. ب)األمور، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. بيف السطور( أ)تمت حاشية في . وىو الطبخ والطوؿ (3)
 .إلخ...لوجدتـ دنياكـ أزىد عندي: في النيج (4)
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اسـ لما يخرج مف : اسـ لما يخرج مف أدبارىا، والعفاط في الشاء: العفاط لممعزى: (مف عفطة عنز)
. خياشيميا

. وىو الحمار وىو خطأ، فإف العفاط ليس مفعواًل في حؽ الحمير: (عفطة عير): وفي بعض النسخ
فمما انتيى إلى ىذا الموضع قاـ إليو رجؿ مف أىؿ السواد، فناولو كتابًا فأقبؿ ينظر فيو، فمما فرغ )

اطرد (: ، لو اطردت مقالتؾ مف حيث أفضيت(1)[يا أمير المؤمنيف]: مف قراءتو قاؿ لو ابف عباس
يا ابف ]ىييات : فقاؿ لو عميو السبلـ). الشيء إذا اتبع بعضو بعضًا، وأفضى فبلف سره إذا أظيره

. أي َبُعَد ما تريد(: (2 )[عباس
. لو اطردت مقالتؾ لكاف حسناً : وجواب لو في كبلـ ابف عباس محذوؼ تقديره

. البعير إذا ىاج (3)[فـ]لحمة كالرئة تخرج مف : والشقشقة: (تمؾ شقشقة)
. ىدر الجمؿ إذا ردد صوتو في حنجرتو غيظًا وتضجراً : (ىدرت)
. سكنت وىمدت: (ثـ قّرت)
الكبلـ أالَّ يكوف أمير  (5)قط كأسفي عمى ذلؾ (4)فواهلل ما أسفت عمى شيء: قاؿ ابف عباس)

. (المؤمنيف بمغ منو حيث أراد
: قاؿ الشريؼ المؤلؼ
 __________

. زيادة في شرح النيج (1)
. زيادة في شرح النيج (2)
(. أ)سقط مف  (3)
. كبلـ: في شرح النيج (4)
 .ىذا: في شرح النيج (5)
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لما ذكره عميو السبلـ، ثـ مع اشتماليا عمى ما فسرناه مف  (1)فميذا لقبت ىذه الخطبة بالشقشقية
تضمنت مف جزؿ األلفاظ ودقيقيا وببلغة المعاني ورقيقيا ما فيو ببلؿ كؿ غمة،  (2)المحاسف، فمقد

وشفاء كؿ عمة، فإنيا دالة عمى فضؿ باىر وعمـ حاكـ قاىر، وقد أوردنا فضائمو عمى جية التفصيؿ 
في عمـ الديف وغيره مف الكتب العقمية، فمف أرادىا فميأخذىا منو، ولو ( (3)النياية) في كتابنا الممقب ب

أنو  (5)مسندًا إلى الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ (4)لـ يرد في فضمو إال مارواه أحمد البييقي
لى موسى )): قاؿ لى إبراىيـ في حممو، وا  لى نوح في تقواه، وا  مف أراد أف ينظر إلى آدـ في عممو، وا 

لى عيسى في عبادتو، فمينظر إلى عمي بف أبي طالب ( 6()(في زىادتو، وا 
لكاف ىذا كافيًا في فضمو عمى غيره مف سائر العالميف لمساواتو ليؤالء األنبياء في ىذه الخصاؿ 

. بخبلؼ غيره
 __________

. بالشقشقة(: أ)في  (1)
. ما أثبتو( ب)لقد، وفي (: أ)في  (2)
ثبلثة أجزاء ( أصوؿ ديف ( )النياية في الوصوؿ إلى عمـ حقائؽ األصوؿ: )كتاب النياية يسمى (3)

صفحة، مصور بمكتبة السيد محمد بف عبد  (538) بمكتبة السيد سراج الديف عدالف في 1ػ خ، ج
(. 1131: انظر أعبلـ المؤلفيف الزيدية ص)العظيـ اليادي، 

 مف أئمة الحديث، ولد في [ ى458- 384]أحمد بف الحسيف بف عمي، أبو بكر : البييقي، ىو (4)
ونشأ في بييؽ، ورحؿ إلى بغداد ثـ إلى الكوفة ومكة وغيرىما،  (مف قرى بييؽ، بنيسابور)خسروجرد 

السنف الكبرى، والسنف : وُطِمَب إلى نيسابور فمـ يزؿ فييا إلى أف مات، لو تصانيؼ كثيرة منيا
(. 1/116األعبلـ )الصغرى، المعارؼ، األسماء والصفات، دالئؿ النبوة وغيرىا 

(. أ)وسمـ سقط مف : قولو (5)
 بسنده إلى عميعميو 1/133منيا ما أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية : لو شواىد (6)

لى نوح في حممو فمينظر إلى عمي )): السبلـ بمفظ مف أراد أف ينظر إلى موسى في شدة بطشو، وا 
 2/280، ومنيا ما أخرجو ابف عساكر في ترجمة أمير المؤمنيف مف تأريخ دمشؽ ((بف أبي طالب

لى نوح في : ))بسنده عف أبي الحمراء بمفظ (811)برقـ  مف أراد أف ينظر إلى آدـ في عممو، وا 
لى موسى بف عمراف في بطشو  لى يحيى بف زكريا في زىده، وا  لى إبراىيـ في حممو، وا  فيمو، وا 

، وانظر تخريجو الموسع ىناؾ، وبالمفظ الذي أورده المؤلؼ ىنا ىو ((فمينظر إلى عمي بف أبي طالب
، وانظر تخريجو فيو، وانظر الحديث في لوامع األنوار 100أيضًا عف البييقي في مطمح اآلماؿ ص

 . فيو فيو بتخريج موسع2/638-641
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 ومف خطبة لو عميو السبلـ (4)
نبوة  (1) [مف]ىذا كبلـ يخاطب بو مف خالفو ويشيربو إلى ما مفَّ اهلل بو : (بنا اىتديتـ في الظمماء)

بنا يشير إلى ذلؾ، يريد أنو ىداىـ مف ظممة الكفر إلى نور : ابف عمو ونعمة اهلل برسالتو، فميذا قاؿ
. اإليماف، وكؿ ذلؾ باصطفاء محمد واختياره

. يعني عموتـ عمى كؿ مرتبة بما كاف مف اإلسبلـ والديف : (وتسنمتـ العمياء)
. ، ومنو انفجارالصبح انفتاحو بالضياء والنور(2)انفجر الشيء إذا انفتح: (وبنا انفجرتـ عف السّْرار)

ْرَنا اأَلْرَض ُعُيوًنا}: وقولو الخفاء، ومنو السر لخفائو، : أي فتحناىا، والسرار ىو [12:القمر]{َوَفجَّ
يكوف في الميمة اآلخرة مف الشير، ومراده أف أمرىـ كاف خافيًا مستترًا، حتى جاء اهلل : وسرار اليبلؿ

. بالرسوؿ واإلسبلـ
[ 5:فصمت]{َوِفي آَذاِنَنا َوْقرٌ }: الصمـ، قاؿ اهلل تعالى: الوقر(: الواعية (3)ُوِقَر سمع لـ يسمع)

الصارخة، وىذا الكبلـ خارج : الذي يدرؾ اإلنساف بو الصوت، كا لبصر بالعيف، والواعية: السمع
عمى جية الدعاء، والمعنى فيو أصـ اهلل أذف مف سمع فضمي بالدالئؿ الظاىرة، وعممو باألخبار 

. المأثورة، مف جية الرسوؿ فكتمو وأنكره
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
(. ب)تفجر الشيء إذا انفجر، وما أثبتو مف (: أ)العبارة في  (2)
 .يفقو: في شرح النيج (3)
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الصوت : الصوت الخفي، والصيحة ىي: النبأة(: النبأة مف أصمتو الصيحة (1)كيؼ يراعي)
العظيـ، واليدرؾ األخفى مع الصوت العظيـ، وىذا كبلـ خارج مخرج التعجب، وليذا صّدره بكيؼ، 
ومراده مف ذلؾ ىو أف مف لـ يكفو في فضمي عمى غيري ما يعرفو مف قرابتي مف رسوؿ اهلل، وما 

 [صمى اهلل عميو وآلو وسمـ]يقرع سمعو مف أخباره في فضائمي، وكماؿ عممي، وبما كاف مف الرسوؿ 
في إبانة فضمي في المشاىد المختمفة والمواقؼ العظيمة فبل يؤثر في حالو شيء آخر غير  (2)

. ذلؾ
َوَرَبْطَنا َعَمى }: الشد عمى الشيء، قاؿ اهلل تعالى: الربط ىو: (ربط جناف لـ يفارقو الخفقاف)



 

 

اضطرابيما، وىذا : حركة القمب والريح، وىو: القمب، والخفقاف: ، والجناف ىو[14:الكيؼ]{ُقُموِبِيـْ 
الكبلـ خارج عمى جية الدعاء، ومعناه ربط اهلل كؿ جناف ال يفارقو الخفقاف، وفيو تعريض بأصحابو 

الذيف يخاطبيـ في عدـ سكوتيـ إلى ما يقوؿ، وانشراح صدورىـ إلى معرفة حقو، وامتثاؿ أوامره، 
(. 3)وليذا قاؿ ليـ عقيب ىذا

ترؾ الوفاء، ومراده مف ذلؾ ذـ أصحابو بأف دواـ : الغدر ىو: (ما زلت أنتظر بكـ عواقب الغدر)
نما يرتقب الغدر منيـ، وترؾ الوفاء بما يتوجو   [مف حقو]انتظاره ليـ ليس لخير يرجوه منيـ أصبًل، وا 

(4 .)
متحميف بحمية المغتريف المخدوعيف  (5)أتفرس في أحوالكـ كميا فوجدتكـ: (وأتوسمكـ بحمية المغتريف)

. باألماني الباطمة والتسويفات الكاذبة
. غطاني: (سترني)

 __________
. ومف شرح النيج( ب)تراعي، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
. ذلؾ(: ب)في  (3)
(. أ)سقط مف  (4)
 .وجدتكـ(: ب)في  (5)
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الممحفة والرداء، والمعنى في ىذا ىو أف ديني وخوفي : لباسو، والجمباب ىو: (عنكـ جمباب الديف)
( 2)تستركـ (1)مف اهلل تعالى منعني عف أف أريكـ آثار قوتي وسمطاني، أو يكوف المعنى منعني

ظياره عف إنزاؿ العقوبة بكـ مف جيتي . بالديف وا 
. عرفني حالكـ، وما أنتـ عميو مف التخاذؿ، وترؾ النصرة في: (وبصرنيكـ)
اتقوا فراسة المؤمف فإنو ينظر )): صفاء عقيدتي ونور باطني، كما قاؿ عميو السبلـ: (صدؽ النية)

(. 3()(بنور اهلل
. أثبت نفسي، وثبت مف أجمكـ: (أقمت لكـ)
. الطريقة الموصمة إلى الحؽ: السنف: (عمى سنف الحؽ)
موضع الضبلؿ، وغرضو أني ثبت : جمع جادة، والمضمة بالكسر: الجواد(: (4)في جواد المضمة)

. الضبلؿ ومسالكيا (5)واستقمت عمى طريقة الحؽ، حيف وقعتـ في طريقة
. مف كثرة الحيرة يمينًا وشماالً : (حيث تمتفتوف)



 

 

. يدلكـ عمى النجاة: (وال دليؿ)
. مف حفر األرض إذا شقيا: (وتحتفروف)
. تبمغوف الماء لضبللكـ عف مكانو وموضعو: (وال تمييوف)
. أي الزماف الذي أنا موجود فيو: (اليـو)

 __________
(. أ)منعني سقط مف : قولو (1)
. ستركـ(: أ)في  (2)
بسنده عف أبي سعيد  (191) برقـ 230أخرجو اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص (3)

، وعزاه إلى 1/96، وىو في موسوعة أطراؼ الحديث 3/428الخدري، وأورده ابف األثير في النياية 
 في الباب 2/7مصادر عدة انظرىا ىناؾ، ورواه العبلمة القرشي رحمو اهلل في مسند شمس األخبار

. الحادي والمائة
. معًا ويقصد أنيا تصح بالكسر والفتح أي المِضمة والمضمة: مكتوب فوقيا( أ)في  (4)
 .في طرؽ(: ب)في  (5)
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أظير لكـ األدلة، وأكشؼ عنيا، التي لـ تكف مذكورة قبمي، وال يكشؼ عنيا : (ُأْنِطُؽ لكـ العجماء)
ما لـ يتكمـ بيا أحد ويظيرىا : البييمة؛ سميت بذلؾ ألنيا ال تتكمـ، والحجة: أحد مثمي، والعجماء

. الذي اليفصح عف كبلمو: فيي عجماء، واألعجمي
صفة لمعجماء، يريد أف الحجة بعدما كشفيا تصير ذات بياف، لما يظير فييا مف : (ذات البياف)

. اإلفصاح بالعمـ بمدلوليا
عزب أي َبُعَد أمره، وما أدى إليو نظره مف لـ يوافقني عمى ما أنا : (عزب رأي امرئ تخمؼ عني)

، وىذا عاـ أعني إنكاره عمى مف تخمؼ عنو، سواء كاف ذلؾ عف نكث ومشاقة، (1)عميو ويبايعني
كما كاف مف طمحة والزبير وغيرىما، أو كاف عف بصيرة كما كاف مف عبد اهلل بف عمر، ومحمد بف 

. مسممة، وسعد بف أبي وقاص؛ ألنو قائـ عمى الحؽ، وما بعد الحؽ إال الضبلؿ
عميو السبلـ كاف صافي الذىف، متقد القريحة،  (4)يشير أنو(: (3)شككت في الحؽ مذ رأيتو (2)ما)

عممني ): منور البصيرة مف جية اهلل تعالى، فبل يخالجو شؾ في معرفة الحؽ وتحققو، وليذا قاؿ
(. 5)(رسوؿ اهلل ألؼ باب مف العمـ، فانفتح لي في كؿ باب ألؼ باب

. ومف ىذه حالو كيؼ اليدرؾ الحؽ عند رؤيتو لو
 __________



 

 

. ويتابعني(: أ)في  (1)
. فما(: ب)في  (2)
. أريتو: في شرح النيج (3)
. إلخ...يشير أنو عميو السبلـ أنو (: أ)في  (4)
 تحت رقـ 485- 2/483أخرجو ابف عساكر في ترجمة أمير المؤمنيف مف تأريخ دمشؽ  (5)
إف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ قاؿ : بسنده عف عبد اهلل بف عمر، مف حديث لفظو (1012)

فدعي لو  ((ادعوا لي أخي)): فدعي لو عثماف فأعرض عنو، ثـ قاؿ ((ادعوا لي أخي)): في مرضو
: ، قاؿ[النبي لؾ؟]ما قاؿ : عمي بف أبي طالب فستره بثوب وانكب عميو، فمما خرج مف عنده قيؿ لو

 .انتيى. (عممني ألؼ باب يفتح كؿ باب ألؼ باب)
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إضمار الخوؼ، وأراد أف موسى عميو السبلـ ما : اإليجاس: (لـ يوجس موسى خيفة عمى نفسو)
نما أضمره خوفًا عمى قومو أال يتبعوه، وىكذا حالي فإني  أوجس الخوؼ وأضمره إشفاقًا عمى نفسو وا 

أضمر الخوؼ إشفاقًا عمى نفسي فأنا عمى بصيرة مف أمري، وىداية مف ربي، ولكف إشفاقي  (1)[لـ]
(. 2)[إنما]خوفًا عميكـ مف الوقوع في الضبلؿ بمخالفتي وعصياني 

أشفؽ الرجؿ إذا حذر خوفًا مف غيره، وأشفؽ إذا صار ذا حذر وخوؼ، : (أشفؽ مف غمبة الجيَّاؿ)
: مف تحمميا يعني األمانة، وقاؿ (3[)خوفاً ]أي حذرف  [72:األحزاب]{َوَأْشَفْقَف ِمْنَيا}: قاؿ اهلل تعالى

ـْ ُمْشِفُقوفَ } أي حذروف خوفًا مف عذابو، والمعنى أف مف غمبو الجياؿ  [57:المؤمنوف]{ِمْف َخْشَيِة َربِّْي
. عمى رأيو وأمره صار ذا حذر وخوؼ مف سوء عاقبة رأييـ وضبلؿ أمرىـ

أف الَدولة بفتح الفاء تكوف في : (5)عف أبي عمرو بف العبلء: (4)حكى يونس: (ودوؿ الضبلؿ)
ىذا الماؿ ُدولة بيننا أي : كانت الَدولة لنا عمييـ، والُدولة بالضـ في الماؿ، يقاؿ: الحرب، يقاؿ

. نتداولو
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
(. ب)زيادة في  (2)
(. أ)سقط مف  (3)
 عبلمة باألدب، [ ى182-94]ىو يونس بف حبيب بالوالء، أبو عبد الرحمف، ويعرؼ بالنحوي  (4)

(. 8/261األعبلـ )معاني القرآف : كاف إماـ نحاة البصرة في عصره، مف كتبو



 

 

، أبو عمرو، ويمقب أبوه بالعبلء، مف [ ى154-70]ىو زباف بف عمار التميمي المازني البصري  (5)
 (.3/41األعبلـ )أئمة المغة واألدب، وأحد القراء السبعة، ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة 
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. المصدر، وبضميا اسـ لمشيء المتداوؿ: الَدولة بفتح الفاء ىو: (1)وقاؿ أبو عبيد
أما أنا فواهلل ما أدري : كبلىما يكوف في الماؿ والحرب، فأما يونس فقاؿ: (2)وقاؿ عيسى بف عمر

غمبو أىؿ الجور والفساد مف أرباب  (4[)مف]، يعني ما حاليما، ومراده عميو السبلـ أف (3)ما بينيما
. الدولة فيو حذر خوفًا مف وقوعو في المتالؼ لما في رأييـ مف الفساد

 __________
، مف أئمة العمـ [ ى290-110]ىو معمر بف المثنى التيمي بالوالء البصري، أبو عبيدة النحوي  (1)

مجاز القرآف، ونقائض الفرزدؽ : باألدب والمغة، مولده ووفاتو بالبصرة، لو نحو مائتي مؤلؼ، منيا
(. 7/272األعبلـ )وجرير وغيرىما 

، مف أئمة المغة وىو شيخ 149ىو عيسى بف عمر الثقفي بالوالء، أبو سميماف، المتوفى سنة  (2)
(. 5/106األعبلـ )الخميؿ وسيبويو وابف العبلء، وأوؿ مف ىذب النحو ورتبو، وىو مف أىؿ البصرة 

. 216انظر مختار الصحاح ص  (3)
 (.ب)زيادة في  (4)
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يريد بعضنا عمى الحؽ وبعضنا عمى الباطؿ موقعو، (: عمى سبيؿ الحؽ والباطؿ (1)اليـو تواقفنا)
وىذا مف أنواع البديع يسمى المؼ والنشر، وحقيقتو آيمة إلى أف المتكمـ يجمع بيف كممتيف بالواو، 

وىذا ىو المؼ، ثـ يمحؽ بكؿ واحد منيما ما يناسبو مف الحكـ ويبلئمو وىذا ىو النشر، وىذا كقولو 
تواقفنا عمى الحؽ والباطؿ، فيذا المؼ، ثـ نشره بأف المعنى فيو فنحف عمى الحؽ، وأنتـ : ىا ىنا

فيذا المؼ،  [62:الفرقاف]{َوُىَو الَِّذي َجَعَؿ المَّْيَؿ َوالنََّيارَ }: عمىالباطؿ، ونظيره مف كتاب اهلل تعالى قولو
. فيذا نشر [67:يونس]{َوالنََّياَر ُمْبِصًرا}يعني الميؿ،  [67:يونس]{ِلَتْسُكُنوا ِفيوِ }: ثـ قاؿ بعد ذلؾ

وثؽ بماء العمـ لـ يظمأ بعطش الجيؿ، ومراده مف ىذا ىو أف  (2)أي مف: (مف وثؽ بماء لـ يظمأ)
مف كاف عمى بصيرة مف أمره، وانشراح صدر في دينو، فيو ساكف القمب مطمئف النفس، ومف كاف 
عمى غيربصيرة فيو قمؽ األحشاء، مضطرب الفؤاد، كمف يكوف في مفازة، ومعو ما يكفيو مف الماء، 



 

 

فإف تحققو لمماء يرفع عطشو، ويسكف التيابو، ومف ليس معو ماء في تمؾ المفازة فإف استشعاره لعدـ 
الماء يذيب فؤاده، ويميب أحشاءه، ثـ إف ىذه الخطبة مع صغرىا، وتقارب أطواقيا قد اشتممت عمى 
ف أنيار البديع لتطَّرد عمى صفحاتيا، وأنوار الحسف تجوؿ عمى  الحكـ القصيرة، والمعاني البديعة، وا 

. جنباتيا
 __________

وفي النيج بشرح محمد - خ-توفقنا، وفي شرح النيج وفي أعبلـ نيج الببلغة : في النسختيف (1)
. تواقفنا، كما أثبتناه: عبده

(. أ)مف، سقط مف : قولو (2)
 (.أ)وسمـ، سقط مف : قولو (3)
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وخاطبو العباس  (3[)وسمـ]ومف كبلـ لو عميو السبلـ لما قبض رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو  (5)
 وأبو سفياف بف حرب في أف يبايعا لو بالخبلفة

أي ىو المنادى، وىاء التنبيو مقحمة عوض عمَّا كاف ألي مف : (أييا الناس، شقوا أمواج الفتف)
التفريؽ واالنصداع، ومنو شؽ العصا وىو تفرقيا، : اإلضافة، والناس صفة ألي، والشؽ ىو

جمع موج، وىو ما يكوف مف زفير البحر عند ىيجانو بالريح، وىو استعارة ىا ىنا؛ ألف : واألمواج
. إقباؿ الفتف لعظميا كإقباؿ أمواج البحر في عظميا وتراكميا

كما أف البحر ال يمكف أف يعبر إال بالسفف، فيكذا ال يمكف الخبلص مف أمواج (: (1)بسفف النجاة)
. الفتف إال بسفف البصائر، وتمييز الحؽ فييا عف الباطؿ

عف كذا إذا  (2)فبلف عرج عمى كذا، إذا واظب عميو، وعرج: يقاؿ: (وعرجوا عف طريؽ المنافرة)
نافره فنفره ينفره بالضـ إذا غمبو وفخر : المفاخرة في األحساب، يقاؿ: تركو وماؿ عنو، والمنافرة ىي

. عميو بحسبو، وغرضو مف ىذا ميموا عف مسالؾ المفاخرات في األحساب
وأسقطوىا عف أف تكوف منصوبة عمى رؤوسكـ، وىذا الكبلـ يشبو أف : (وضعوا تيجاف المفاخرة)

يـو الفتح، لما أخذ بحمقة باب  (3)[وسمـ]يكوف قد أخذه مف كبلـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو 
إف اهلل قد أذىب عنكـ نخوة الجاىمية، وافتخاركـ باآلباء، الناس كميـ مف ولد )): الكعبة وقريش حولو
. فسبكو ىذا السبؾ، فصار أنيؽ الديباجة، رقيؽ الزجاجة (4()(آدـ، وآدـ مف تراب

عمى  (5)يريد مف نيض ألمر مف األمور، وكاف لو أنصار يعينونو: (أفمح مف نيض بجناح)
. تحصيؿ مطموبو، فقد أفمح بالوصوؿ إليو، استعارة مف نيوض الطائر بجناحو

 __________



 

 

. ومف شرح النيج( ب)النجا، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. وحرج، وىو تحريؼ(: أ)في  (2)
(. ب)زيادة في  (3)
ىو جزء مف خطبة الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يـو فتح مكة، انظر سيرة ابف  (4)

. 4/35ىشاـ
 .يعينوه، وىو خطأ(: أ)في  (5)
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يريد ومف لـ يكف لو أعواف عمى ما يطمب فانقاد لحكـ المقادير وقعد، فقد أراح : (أو استسمـ فأراح)
نفسو في أوؿ األمر، فإنو استسمـ  (1)نفسو عف التشوؼ لما ال قدرة لو عميو، وىذا كبلـ يخاطب بو

. وانقاد لما لـ يجد ناصرًا عمى ما يريد
. أي ىذا الذي أنا فيو أمر صعب، شبيو بالماء اآلجف، وىو المتغير لونو وطعمو: (ماء آجف)
إذانشبت في حمقو فبل  (2)الشجا، وغص بالمقمة وأغصتو: الغصة ىي: (ولقمة يغص بيا آكميا)

تصؿ إلى معدتو وال ترتد إلى ِفيْو، يريد أف مف خاض في أمر، ولـ يتـ لو ذلؾ األمر، كاف كمف 
. غص بالمقمة فبل ىو ردىا وال ىو ابتمعيا، فيكذا حالو الىوتركو، والىو أتمو وأنفذه

جنى الثمرة واجتناىا إذا أخذىا، ومراده ىو أف مف اجتنى الثمار : (ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعيا)
: لغير وقتيا، فإنو اليصؿ إلى مقصوده منيا، وال ينتفع بيا، يصير حالو

فكما أف الزراع بأرض الغير اليصؿ إلى مقصوده؛ ألف لصاحب األرض (: بغير أرضو (3)كالزّراع)
فساده، وىذا منو عميو السبلـ تشبيو بحالة مف تشوش األمر عميو، وقمة األنصار عمى ما  (4)رفعو وا 

( 5)يريده، وحصوؿ الوحشة في حقو، وتنكر األحواؿ لو، فأنا فيما أعاني مف ىذه األمور أكابد عمى
. الصعوبة ال أنفؾ عف حالتيف

يقوؿ إف أمدد يدي لممبايعة كما طمبوىا مني يتيموني بطمب : (حرص عمىالممؾ: فإف أقؿ يقولوا)
. الدنيا، واإلقباؿ إلييا، واإلعجاب بزخرفيا

 __________
(. أ)بو سقط مف : قولو (1)
. واغتصو(: ب)في  (2)
. كالزارع: في شرح النيج (3)
. يشبو(: أ)في  (4)
 ىذه(: ب)في  (5)
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ف أسكت) ف أكفؼ يدي عف المبايعة، يقولوا: يقوؿ(: جزع مف الموت: ، يقولوا(1)وا  ما ترؾ ذلؾ : وا 
. عف األمر، وفرارًا مف الموت، فما انفؾ عف ىاتيف الحالتيف (2)إال عجزاً 

ىييات أي َبُعد ما قالوه مف أف تأخري كاف جزعًا مف الموت، : أراد بقولو: (!ىييات بعد المتيا والتي)
. ، والمتيا والتي ىما اسماف مف أسماء الداىية(3)[في الدنيا]أو أف إقدامي إف أقدمت كاف طمعًا 

(: 4)قاؿ العجاج
( 5)إذا عمتيا أنفُس َتَردت.... بعد المتيا والتي 

نما حذفوا  ومعناه بعد الشدة العظيمة والطاقة الكبرى أف أخّوؼ بالموت أو أطمع في زخرؼ الدنيا، وا 
: في الشدة والعظـ، وقولو (6)صمة المتيا والتي ليوىموا أنيا بمغت مبمغًا تقاصرت العبارة عف كنيو

جزع مف الموت، : إنما ىو إنكار لقوليـ: (واهلل البف أبي طالب آنس بالموت مف الطفؿ بثدي أمو)
جعميما كناية عف استبعاد مقالتيـ في طمعو  (7)بعد المتيا والتي، فإنما: واستحضار لما أراده بقولو

في الدنيا وجزعو مف الموت، فإقسامو باهلل عمى ما ذكر مف األنس بالموت يرد مقالتيـ ويكذبيا، 
ولعمري إف مف بمغ حالو في األنس بالموت إلى ىذه الحالة فإنو خميؽ بأف ال يجزع منو وال ييابو إذا 

. ورد عميو
 __________

. سكت(: أ)في  (1)
. عجز(: أ)في  (2)
(. ب)سقط مف  (3)
عبد اهلل بف رؤبة بف لبيد بف صخر التميمي، أبو الشعثاء العجاج، المتوفى نحو سنة : ىو (4)

(. 87-4/86األعبلـ ) راجز مجيد، مف الشعراء، ولد في الجاىمية، وقاؿ الشعر فييا ثـ أسمـ ، ى90
. 3/341لساف العرب  (5)
. كينو، وىو تحريؼ(: أ)في  (6)
 .فإنيما(: أ)في  (7)
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اندمج في الشيء إذا دخؿ فيو وتغطى بو، وكننت الشيء وأكننتو : (بؿ اندمجت عمى مكنوف عمـ)
. إذا سترتو، والمعنى في ىذا ىو أف العمـ مندمج في صدره قد استولى عميو



 

 

. باح بالسر وأباحو إذا أظيره: (لو بحت بو)
. تحركتـ حركة بعنؼ وشدة: (الضطربتـ)
. اضطرابًا يشبو اصطكاؾ األرشية، وىي الحباؿ الطويمة: (اضطراب األرشية)
أني  (1) [ىو]البئر، وفعيمة ىا ىنا بمعنى مفعولة، والمقصود مف ىذا : الطوى: (في الطَّويَّ البعيدة)

لو أظيرت لكـ مكنوف عممي لفشمتـ، وال ضطربت عقائدكـ وتزلزلت، كما قاؿ عميو السبلـ في بعض 
لو شئت أف أخبر كؿ واحد منكـ بمخرجو ومولجو وجميع شأنو لفعمت، ولكف أخاؼ أف ): كمماتو

(. 2 )([وسمـ]تكفروا برسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو 
واهلل البف أبي طالب : بؿ اندمجت عمى مكنوف عمـ، وبيف قولو: سؤاؿ؛ ما وجو المبلئمة بيف قولو

آنس بالموت مف الصبي حتى أورده عمى إثره، وبينيما تنافر كما ترى؟ 
وجوابو؛ إف ىذا مف باب االستطراد، ولو في الببلغة موقع عظيـ، وىو أف يخرج مف كبلـ إلى كبلـ 
آخر مغاير لؤلوؿ، أال ترى أنو ىا ىنا بينا ىو يتكمـ في أنسو بالموت إذ قد خرج إلى ذكر حالو في 

َأنََّؾ َتَرى اأَلْرَض َخاِشَعًة َفِإَذا َأنَزْلَنا }: العمـ، وىذا مف غريب الببلغة وبديعيا، ونظيره قولو تعالى
ْت َوَرَبتْ  ِإفَّ الَِّذي َأْحَياَىا َلُمْحِيي }: (3)ثـ قاؿ بعد ذلؾ [39:فصمت]{َعَمْيَيا اْلَماَء اْىَتزَّ

قدرتو بإنزاؿ الغيث واىتزاز األرض، إذ خرج إلى  (4)فبينا ىو يدؿ عمى عظـ [39:فصمت]{اْلَمْوَتى
ذكر إحياءه الموتى، وليس ألحدىما تعمؽ باآلخر، وكـ في كبلمو مف معنى بديع، وسرعجيب كما 

. ترى
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
(. ب)زيادة في  (2)
. وبعد ذلؾ(: ب)في  (3)
 .عظيـ(: ب)في  (4)
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 ومف كبلـ لو عميو السبلـ لما أشير عميو بأف ال يتبع طمحة والزبير (6)
اعمـ أف السبب في ىذا الكبلـ ىو أف أمير (: عمى طوؿ المَّْدـِ  (1)واهلل ال أكوف كالضبع يناـ)

المؤمنيف لما أراد الخروج إلى العراؽ تابعًا لطمحة والزبير، أشار عميو ولده الحسيف بالرجوع عف ذلؾ، 
: عبارة عف صوت الحجر إذا وقع عمى األرض، قاؿ الشاعر: والمدـ (واهلل ال أكوف): فقاؿ مجيبًا لو

ـُ الغبلـ وراء الغيِب ِباْلَحَجرِ .... ولمفؤاِد َوِجْيٌب تحت َأبيره  ( 2)َلْد
ـُ ىو ( 3)أف يضرب الصائد بالحجر عمى جحر الضبع فيحسبو صيدًا، فيخرج عند ذلؾ حياً : والمَّْد



 

 

يصاد، وغرضو مف ىذا المثؿ ىو إنكاره عمى الحسيف لما أشار إليو بالرجوع عف الخروج إلى 
واقفة فتصاد في  (4)[تكوف]أتبعيـ، وال أقؼ حتى يقصدوني بالحرب، فأكوف كالضبع : العراؽ، فيقوؿ

. جحرىا
. بسبب وقوفيا في ُجْحِرَىا: (حتى يصؿ إلييا طالبيا)
المترقب، وكؿ ىذا حاصؿ : الخدع، وختمو إذا خدعو، والراصد ىو: الختؿ: (ويختميا راصدىا)

. بوقوفيا، فأنا ال أتبع رأيؾ في ىذا
لي، والمتابع لمحؽ المنقاد لو، فجعؿ الضرب  (5)أنتصر بالمتابع: (ولكني أضرب بالمقبؿ إلى الحؽ)

. كناية عف االنتصار لما كاف سببًا فيو، فأضرب بو
. عف متابعتي (6) [لي واآلنؼ]المخالؼ : (المدبر عنو)
. ألمري: (وبالسامع)
. لو: (المطيع)
رادتي: (العاصي) . المخالؼ ألمري وا 
. الشاؾ المتردد(: أبداً  (7)والمريب)

 __________
. تناـ: في شرح النيج (1)
، 3/358ونسبو إلى ابف مقبؿ، وكذلؾ في لساف العرب : 407البيت في أساس الببلغة ص  (2)

. االضطراب: والوجيب
. حتى(: ب)في  (3)
(. ب)سقط مف  (4)
. بالمبايع(: ب)في  (5)
(. ب)سقط مف  (6)
 .أبداً : سقط قولو( أ)المريب، وفي :وشرح النيج( ب)في  (7)

(1/209 )

 

. عبارة عف الموت، وانقطاع األجؿ: (حتى يأتي عميَّ يومي)
. مؤخرًا عف أخذه واستيفائو، وىذا لشـؤ الدنيا وتكدرىا: (فواهلل ما زلت مدفوعًا عف حقي)

كاف رجبًل مممؤًا حممًا وعممًا، عزتو : ويحكى أف ابف عباس تكمَّـ يومًا في صفة أميرالمؤمنيف، فقاؿ
. فنالو (1)سابقتو مف رسوؿ اهلل، فكاف عنده أنو ال يمدُّ يده إلى شيء إال فنالو، فما مدَّ يده إلى شيء

. مستبدًا بو دوني كما كاف في اإلمامة وغيرىا: (مستأثرًا عميَّ )



 

 

يريد أف أوؿ االستئثار كاف بعد وفاة الرسوؿ عميو (: (2)منذ قبض رسوؿ اهلل حتى يـو الناس ىذا)
. السبلـ إلى ىذه الساعة

مستأثرًا عميو بحقو؟ : سؤاؿ؛ أليس ىو اآلف اإلماـ والخميفة، فكيؼ قاؿ
. وجوابو؛ ىو أف االستبداد قد كاف حاصبًل مف قبؿ في تقدميـ عميو، وأخذىـ ليا بغير رضاه

 
 ومف كبلـ لو عميو السبلـ (7)
ويستقر أمره معو، وليذا قاؿ صمى  (3)ما يقـو الشيء بو: المبلؾ: (اتخذوالشيطاف ألمرىـ ِمبَلكاً )

فوصؼ ىؤالء باتخاذىـ الشيطاف قواـ  ((مبلؾ الديف الورع، ومبلؾ العمؿ خواتمو)): اهلل عميو وآلو
: أمرىـ كمو فمما اتخذوه ىكذا

: واألشراؾ تحتمؿ أمريف: (اتخذىـ لو أشراكاً )
فبأف تكوف جمع َشَرؾ وىي الحبالة التي يصاد بيا فجعميـ لو مصايد، كما يحكى عف : أما أوالً 

((. النساء: ))يارب، اجعؿ لي مصائد، قاؿ: (4) [هلل]إبميس أنو قاؿ 
 __________

. لشيء(: ب)في  (1)
. منذ قبض اهلل نبيو صمى اهلل عميو حتى يـو الناس ىذا: العبارة في شرح النيج (2)
. ما يقـو بو الشيء(: ب)في  (3)
 (.ب)زيادة في  (4)
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فبأف تكوف جمعًا لشريؾ مثؿ شريؼ وأشراؼ، والغرض ىو اتخاذىـ شركاء، كما قاؿ : وأما ثانياً 
ـْ ِفي اأَلْمَواِؿ َواأَلواَلدِ }: تعالى ، فالمشاركة في األمواؿ بالربا والظمـ والتصرؼ [64:اإلسراء]{َوَشاِرْكُي

بالمكاسب المحظورة، والمشاركة في األوالد بالزنا، وادعائو لو مف غير وجيو، وتسمية الولد بعبد 
. وغير ذلؾ (1)البلت والعزى

. البيض والتفريخ لكؿ ما ال يمد مف أنواع الطير كميا: (فباض وفرخ في صدورىـ)
كؿ ما ظير ت أذنو فنسمو يكوف بالوالدة، وكؿ ما خفيت أذنو ): وحكي عنو عميو السبلـ أنو قاؿ

. (فنسمو يكوف بالبيض والتفريخ منيا
الدبيب عمى وجو األرض أقؿ مف المشي، والدروج أكثر منو أي مشى : (ودبَّ ودرج في حجورىـ)

(. 2)ومضى لسبيمو في اإلغواء والتزيف، فالتبسيـ مف كؿ وجية 
. في جميع مطالع السوء: (فنظر بأعينيـ)



 

 

. بالكذب، والزور، واإلمبلء، والخدع: (ونطؽ بألسنتيـ)
. جرَّأىـ عمى كؿ ما يزؿ بو اإلنساف عف الحؽ: (فركب بيـ الزلؿ)
المنطؽ الفاسد المضطرب، وفبلف قد خطؿ في كبلمو يخطؿ خطبًل إذا أفحش : (وزيف ليـ اْلَخَطؿَ )

جمع حجرة وىي ناحية : فيو، فجميع ىذه األمور كميا مف الدبيب والتفريخ والدروج في الحجور، وىي
. الدار

. أي شاركو في أمره كمو: (فعؿ مف قد شركو الشيطاف في سمطانو)
. فصار مستوليًا عميو في كؿ أحوالو: (ونطؽ بالباطؿ عمى لسانو)

أف كبلمو ىذا قد اشتمؿ عمى نوعيف مف أنواع البديع، وكؿ واحد منيما لو موقع في الببلغة : واعمـ
: اليخفى

 __________
(. ب)وتسمية الولد بغير األب والِعرى، وغير ذلؾ، وما أثبتو مف (: أ)العبارة في  (1)
 .فأثبتيـ مف كؿ جية(: ب)في  (2)
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باض وفرخ في : أف تكوف الكممتاف مستويتيف في اإلعجاز واألوزاف وىذا كقولو: الترجيع وىو: أوليما
َـّ ِإفَّ َعَمْيَنا }: صدورىـ، ودبَّ ودرج في حجورىـ، وىذا كقولو تعالى ، ُث ـْ ِإفَّ ِإَلْيَنا ِإَياَبُي

[. 26-25:الغاشية]{ِحَساَبُيـْ 
تصوير حقيقة الشيء، حتى يتوىـ أنو ذو صورة مشاىدة، وأنو مما يظير في : التخييؿ وىو: وثانييما

َوالسَّماَواُت َمْطِويَّاٌت }: نظر بأعينيـ، ونطؽ بألسنتيـ، ومف ىذا قولو تعالى: العياف، وىذا كقولو
[. 65:الصافات]{َطْمُعَيا َكَأنَُّو ُرُءوُس الشََّياِطيفِ }: (1[ )تعالى]، وقولو [67:الزمر]{ِبَيِميِنوِ 

 
 بو الزبير (2)ومف كبلـ لو عميو السبلـ يخاطب (8)
إعطاؤه البيعة، ألنو كاف ذلؾ عمى مؤٍل  (3)يريد أنو قد ظير: (يزعـ أنو قد بايع بيده ولـ يبايع بقمبو)

. مف الناس، لكنو ادَّعى أف قمبو لـ يرض ذلؾ وأنو كاره لو
. إني كنت مكرىاً : حيث قاؿ: (فقد أقرَّ بالبيعة)

(. 4)بايعت والمجُّ يعني السيؼ عمى َقَفيّ : وكما قاؿ طمحة
. صريح مف جيتيما (5)وىذا إقرار

 __________
(. ب)سقط مف  (1)



 

 

. يعني: في شرح النيج وفي نسخة أخرى (2)
. أظير إعطاءه(: ب)في  (3)
وانظر لساف العرب  (قدموني فوضعوا المجَّ عمى َقَفيّ ):  بمفظ4/234ىو في النياية البف األثير  (4)
، وقاؿ 4/7، ترتيب يوسؼ خياط، وقوؿ طمحة أورده أيضًا ابف أبي الحديد في شرح النيج 3/343

والمج سيؼ األشتر،وَقفّي لغة ىذلية، إذا أضافوا المقصور إلى أنفسيـ قمبوا األلؼ ياء : في شرحو
، أي ىواي، وىذه عصّي، أي : وأدغموا إحدى اليائيف في األخرى، فيقولوف قد وافؽ ذلؾ ىوىَّ

. عصاي، انتيى
 (.ب)قرار، وىو سيو، والصحيح كما أثبتو مف (: أ)في  (5)
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ـْ َيتَِّخُذوا ِمْف ُدوِف المَِّو واََل َرُسوِلِو واََل }: الخاصة والبطانة، كماقاؿ تعالى: الوليجة: (وادعى الوليجة) َوَل
أي بطانة، وغرضو ىا ىنا أنو ادعى دخولو في البيعة مكرىًا، وأصمو  [16:التوبة]{اْلُمْؤِمِنيَف َوِليَجةً 

. مف البطانة ألنو يبطف ذلؾ ويسره
. يعني الوليجة: (فميأت عمييا)
. الينكره أحد، وىو إقامة البينة عمييا(: (1)بأمر معروؼ)
ال فميدخؿ فيما خرج منو) . وىو اإلمامة التي دخؿ فييا أوالً : (وا 
 
 ومف كبلـ لو عميو السبلـ (9)
. أبرؽ الرجؿ وأرعد إذا تيدد وأوعد: (وقد أرعدوا وأبرقوا)

(: 2)قاؿ الكميت
( 3) د فما وعيُدؾ لي بضائْر .... َأْبِرْؽ وَأْرعد يا يزي  

يريد أف مف حؽ مف أبرؽ وأرعد أف يصدر ذلؾ عف تؤدة ورزانة :(ومع ىذيف األمريف الفشؿ)
. ، إذا كاف صادقًا وقادرًا عمى إنفاذه(4)وحصافة

: فأما إذا صدر ذلؾ عف فشؿ وارتعاد فرائص فيو داللة عمى كذبو وبطبلنو، فأما نحف
أي أّنا النرعد إال بعد اإليقاع بالعدو، وأف فعمنا متقدـ عمى قولنا؛ ألف القوؿ : (فمسنا نرعد حتى نوقع)

. إذا تقدـ فربما اليوافقو الفعؿ وربما يوافقو، أما إذا سبؽ الفعؿ فالقوؿ اليكوف إال صادقًا المحالة
اعمـ أف اإلسالة مف دوف مطر محاؿ، والغرض أنا ال نفعؿ أمرًا إال بعد : (وال نسيؿ حتى نمطر)

. تقرير قواعده والفراغ مف مقدماتو
 __________



 

 

. يعرؼ: في شرح النيج وفي نسخة أخرى (1)
مف أىؿ " ، شاعر آؿ البيت [ ى126-60]ىو الكميت بف زيد بف خنيس األسدي، أبو المستيؿ  (2)

معجـ )الكوفة، اشتير في العصر األموي، وكاف عالمًا باألدب العربي والمغة وأخبار العرب وأنسابيا 
(. 353رجاؿ االعتبار ص

. 1/197، ولساف العرب 1/237شرح نيج الببلغة البف أبي الحديد  (3)
 .وحصانة(: أ)في  (4)
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 ومف خطبة لو عميو السبلـ (10)
ف الشيطاف قد جمع حزبو، واستجمب خيمو َوَرْجِموِ ) : أصحابو وأعوانو، واألحزاب: حزب الرجؿ: (أال وا 

. اسـ جمع كالصحب والركب: الخيالة، والرجؿ: الطوائؼ والجماعات، والخيؿ
إف الشيطاف قد أجمب بالخيؿ والرجالة؟ : سؤاؿ؛ ما يريد بقولو

: وجوابو؛ أنو يحتمؿ وجييف
عمى جية التمثيؿ، مثّمت حالتو في تسمطو عمييـ باإلغواء  (1)أف يكوف ذلؾ مجازًا، وارد: أحدىما

، وصاح عمييـ وأجمب عمييـ بخيمو ورجمو، حتى استأصؿ  واستيبلئو عمييـ بمنزلة مف أغار عمى قـو
. شأفتيـ وقطع دابرىـ

. أف يكوف مريدًا لحقيقة ذلؾ، وأف يكوف الشيطاف لو خيؿ ورجالة يقير بيا ويغمب: وثانييما
ف بصيرتي لمعي) الحجة، واشتقاقيا مف البصر؛ ألف اإلنساف يميز بيا بيف الحؽ : البصيرة: (وا 

. والباطؿ كما يميز ببصره بيف األشياء كميا، ويدؿ عمى ذلؾ أني
في ارتكاب الخطأ بالتأويبلت الباطمة  (2)فأكوف غاشًا ليا وخادعًا وغاراً : (ما لبَّست عمى نفسي)

. والشبيات الكاذبة
. وال خدعني غيري باالنقياد لو، والمتابعة لو لقولو: (وال ُلبّْس عميّ )
األصؿ في ىذا ايمف اهلل، وىي جمع يميف، واليمزة فيو ىمزة وصؿ عند سيبويو، ولـ تفتح : (وايـ اهلل)

. اليمزة إال ىاىنا، وفي اليمزة مع الـ التعريؼ
(. 3)أيمف اهلل قسمي: إنيا ىمزة قطع، ورفعو عمى االبتداء، وخبره محذوؼ، وتقديره: وقاؿ الفراء

. فرطت القـو أفرطيـ إذا سبقتيـ إلى الماء(: حوضًا أنا ماتحو (4)ألفرطف ليـ)
 __________

. ىكذا في النسختيف بالرفع، فمعمو خبر لمبتدأ محذوؼ تقديره ىو وارد (1)
. كما أثبتو( ب)وواعًا، وىو غامض، وفي (: أ)في  (2)



 

 

. قسـ(: أ)في  (3)
 . .، ومف شرح النيج(ب)لكـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (4)
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: قاؿ القطامي
( 1)كما تعجَّؿ فرَّاٌط لورَّادِ .... فاستعجمونا وكانوا مف َصَحابِتنا 

الذي : أي متقدمكـ، والماتح ىو (3(()أنا َفَرُطكـ عمىالحوض: ))قولو صمى اهلل عميو وآلو (2)ومثمو
وأرييـ  (4)واهلل ألىّيئفَّ ليـ حربًا أقيـ عمادىا، وأشب نارىا: يستقي الماء، والمعنى في كبلمو ىذا

. مقامي وموضعي فييا، وألقطعف دابرىـ بالقتؿ واستئصاؿ الشأفة
. ال ينفكوف حتى آتي عمى آخرىـ بالقتؿ، والضميرلمحوض: (ال يصدروف عنو)
لما يحصؿ عمييـ مف القتؿ والتفريؽ، ولقد بمغ تمثيمو لمحرب بالحوض مبمغًا : (وال يعودوف إليو)

(. 5)يصرؼ األفياـ إلى قبولو، وتبتدر الخواطر إلى فيمو ومعقولو
 __________

في  (كما تعجؿ): ، وقولو ىنا2/1079القطامي، ستأتي ترجمتو، والبيت في لساف العرب  (1)
. (كما تقدـ): المساف

. ومنو، وىو خطأ(: أ)في  (2)
رواه اإلماـ المرتضى محمد بف اإلماـ اليادي عميو السبلـ في جوابو عمى مسائؿ عبد اهلل بف  (3)

، وأورده مف حديث عف ابف مسعود اإلماـ القاسـ بف 2/632الحسف مف مجموع كتبو ورسائمو
 وعزاه في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي 1/36محمدعميو السبلـ في االعتصاـ

، ومسمـ في 9/58، 8/148،150،158 إلى مصادر عدة منيا البخاري524ػ2/523الشريؼ
 وغيرىا، 1/257،384،406، ومسند أحمد بف حنبؿ 4306، وسنف ابف ماجة25/26،32الفضائؿ

 وعزاه إلى غيرىا مف المصادر انظرىا ىناؾ، ورواه ابف أبي الحديد في 4/78والسنف الكبرى لمبييقي 
، 499، والرازي في مختار الصحاح صػ3/434، وابف األثير في النياية 1/240شرح النيج 

. 339والزمخشري في أساس الببلغة ص
(. ب)بنارىا، وما أثبتو مف (: أ)في  (4)
 (.ب)وتبتدر الحوض إلى فيمو ومفعولو، وفييا تحريؼ، والصواب ما أثبتو مف (: أ)العبارة في  (5)
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 ومف كبلـ لو عميو السبلـ البنو محمد بف الحنفية لما أعطاه الراية يـو الجمؿ (11)
. شبو رسوخ قدمو في نفوذ البصيرة وتحقؽ األمر بثبوت الجباؿ ورسوخيا: (تزوؿ الجباؿ وال َتُزؿْ )
نما ىي األرحاء: (َعضَّ عمى ناجذؾ) آخر ما  (1)النواجذ ليس ىي األنياب، ولئلنساف منيا أربعة، وا 

ضحؾ رسوؿ اهلل حتى )): إنيا أسناف الحمـ، وفي الحديث: ينبت، وعدتيا ست عشرة رحًا، ويقاؿ
، يريد أنو استغرؽ في ضحكو، وجعميا ىاىنا كناية عف الصبر عند تحمؿ المكاره، (2()(بدت نواجذه

. ىو بذؿ الروح في سبيؿ اهلل (3)وأعظميا
. تدويرالرأس: الجمجمة ىي: (َأعِر اهلل ج مجمتؾ)

ىب مف اهلل، واليبة أدخؿ في الممؾ مف العارية؟ : أِعر اهلل، ولـ يقؿ: سؤاؿ؛ لـ قاؿ ىا ىنا
أف نفس  (4) [ىاىنا إنما ىو الجودة والسماحة هلل تعالى بالنفس، وال شؾ]وجوابو؛ ىو أف الغرض 

اإلنساف بالعارية أسمح؛ ألنيا عف قريب تعود إليو، بخبلؼ اليبة فإنيا تممؾ عميو فميذا شبييا 
. بالعارية مبالغة في السماحة والبذؿ ليا

ِتْد، وأصمو اوتد : وتد الوتد إذا ضربو في األرض، واألمر مف ذلؾ ىو قولنا: (ِتْد في األرض قدمؾ)
ذىبت الواو حمبًل لو عمى المضارع، ألف األمر والمضارع يتقارباف، وذىبت ىمزة الوصؿ ألجؿ 

تحّرؾ عيف الكممة فاستغني عنيا، وغرضو إجعؿ قدمؾ كالوتد المضروب عمى األرض فبل يزوؿ 
. أبداً 
ألف مف رمى ببصره أقصى العسكر فإنو الينتيي دوف الوصوؿ إلى : (إـر ببصرؾ أقصىالقـو)

. بموغ آخرىـ (5)أقصاىـ، ومف كاف ىمو إدراؾ أوليـ نكص عف
. عف االلتفات يمينًا وشمااًل، فإف ذلؾ يكوف أثبت لمجأش وأقرب إلى الطمأنينة: (وغض بصرؾ)

 __________
. األضراس: األرحاء (1)
. 5/20، وابف األثير في النياية 447الحديث أورده الزمخشري في أساس الببلغة ص (2)
. ومف أعظميا(: ب)في  (3)
(. ب)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (4)
 .عمى(: أ)في  (5)
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؟  (1)إنو يرمي: غض بصرؾ، وقد قاؿ مف قبؿ: سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ ببصره أقصى القـو
وجوابو؛ ىو أف الغرض بالكؼ لمبصروغضو عف االلتفات يمينًا وشمااًل وذلؾ يورث الفشؿ، فأما 

(. 2)رؤية أقصى العسكر فيو خارج عف ىذا لما فيو مف القوة والثبات



 

 

ألف لو القوة والحوؿ والقدرة والبسطة فبل يوجد ذلؾ مف جية غيره : (واعمـ أف النصر مف عند اهلل)
: بحاؿ، وقد ضمف ىذا الكبلـ نوعيف مف أنواع البديع كؿ واحد منيما لو موقع في الببلغة ال يخفى

الحرب بيذه الجمؿ مف غير حرؼ عطؼ ، وىو يسمى  (3)إتيانو فيما عمَّمو مف أدب: أوليما
إلى {...التَّاِئُبوَف اْلَعاِبُدوفَ }: التجريد، فإف أتى في الصفات فيو تعديد، كقولو تعالى

ف [112:التوبة]آخرىا َمَثُؿ ُنوِرِه }: أتى في الجمؿ سمي التجريد، ومثالو قولو تعالى (4[ )كاف]، وا 
فحذؼ الواو مف  [35:النور]{َكِمْشَكاٍة ِفيَيا ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرّْيّّ 

. ىذه الجمؿ وجردىا منيا
إتيانو بيذه اآلية مف القرآف في آخر كبلمو، فكانت واسطة لعقدىا، ودرة لتاجيا، وقمر : وثانييما

(. 5)ىالتيا، وطراز ِغبَلَلِتيا
ومتميزة عنو، وفي تميز القرآف عف  (6) [فيو]ولو كبلـ في آية الكرسي ذّيمو بيذه اآلية، فكانت غرة 

كبلمو عميو السبلـ داللة عمى أنو ليس مف كبلـ البشر، إذ كاف كبلمو في أعمى طبقات الفصاحة، 
. فإذا تميز القرآف عنو دؿ عمى ما قمناه

 __________
. رمى(: أ)في  (1)
. والبياف(: ب)في  (2)
. مف آداب: مف أحواؿ، وقاؿ في ىامشيا في نسخة(: ب)في  (3)
(. ب)سقط مف  (4)
(. 479مختار الصحاح ص. )شعار يمبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضاً : الغبللة (5)
 (.ب)زيادة في  (6)
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 ومف كبلـ لو عميو السبلـ لما ظفر بأصحاب الجمؿ (12)
وددت أف أخي فبلنًا كاف شاىدًا ليرى ما نصرؾ اهلل عمى أعدائؾ، فقاؿ : وقد قاؿ لو بعض أصحابو

: عميو السبلـ
. نعـ: (1) [لو]يريد إذا كاف أخوؾ يحبنا ومواليًا لنا، فمما قاؿ: (نعـ: أىوى أخيؾ كاف معنا؟ فقاؿ)
يعني أف أمره إذا كاف عمى ما قمناه مف المحبة والوالية فيو كمف َشِيَدَنا في : (فقد َشِيَدنا واهلل: قاؿ)

َوَمْف }: عسكرنا وَنَصَرنا، وفي ىذا داللة عمى أف الوالية توجب الكوف مف الجممة، كما قاؿ تعالى
ـْ َفِإنَُّو ِمْنُيـْ  ـْ ِمْنُك [. 51:المائدة]{َيَتَولَُّي

أراد أف مف كاف مواليًا لنا، : (ولقد َشِيَد نا في عسكرنا ىذا قـو في أصبلب الرجاؿ، وأرحاـ النساء)



 

 

ف كاف غير موجود  وكانت عقيدتو في حرب ىؤالء كعقيدتنا فيو في الحقيقة كأنو موجود معنا، وا 
. أرحاـ النساء (2)اآلف بأف يكوف منيًا في أصبلب الرجاؿ، ونطفًا في قرارات

الدـ الخارج مف األنؼ، ورعؼ القمـ إذا ساؿ منو المداد، وىذه : الرعاؼ: (سيرعؼ بيـ الزماف)
. استعاراتو المعجبة (3)استعارة رشيقة، وىي مف لطائؼ

. لما يقع بيـ مف نصرة الديف، وتقوية قواعده: (ويقوى بيـ اإليماف)
 
 ومف كبلـ لو عميو السبلـ في ذـ البصرة وأىميا (13)
أراد بالمرأة عائشة، وفي ىذا الكبلـ تعريض بضعؼ أحبلميـ وركة عقوليـ في : (كنتـ جند المرأة)

: انقيادىـ لحكميا، وذلؾ مف أوجو
(. 4)((لف يفمح قـو ولوا أمرىـ امرأة)): فمما ورد عنو صمى اهلل عميو وآلو أنو قاؿ: أما أوالً 

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
. في قرار(: ب)في  (2)
. لطيؼ(: ب)في  (3)
، وسنف 6/10،9،70، وعزاه إلى البخاري 6/721ىو في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي  (4)

، وعزاه أيضًا إلى غيرىا مف المصادر، 8/227( المجتبى)، وسنف النسائي (2262)الترمذي رقـ 
 .انظرىا ىناؾ
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. فؤلنو إذا كاف ال والية ليا في بضعيا فكيؼ يكوف ليا والية في غيره: وأما ثانياً 
فمما يختصيف بو مف ضعؼ العقؿ، وليذا جعؿ اهلل شيادة امرأتيف بمنزلة شيادة رجؿ : وأما ثالثاً 

يستحؽ أف يكوف أىبًل لممتابعة أو يناط بو شيء مف األمور  (2)حالو كيؼ (1)واحد، فمف ىذا
أي اليزاؿ متحميًا  [18:الزخرؼ]{َأَوَمْف ُيَنشَُّأ ِفي اْلِحْمَيةِ }: الدينية، ونظير ىذا في التعريض قولو تعالى

، أي أنو اليبيف وجو حجتو وال يفيـ لو [18:الزخرؼ]{َوُىَو ِفي اْلِخَصاـِ َغْيُر ُمِبيفٍ }بأنواع الزينة 
احتجاج، فمف ىذه حالو كيؼ يجعؿ المبلئكة الذيف ىـ أكـر المخموقات عند اهلل وأقربيـ إليو 

. وأعظميـ منزلة عنده بمنزلة اإلناث
لما ركبتو، وأجابوىا واحتكموا ألمرىا في مخالفتو،  (3)يريد الجمؿ، فجعمو متبوعاً : (وأتباع البييمة)

، وكؿ ىذا منو مبالغة في قبح ما (4)والدعاء إلى توىيف أمره في خبلفتو، وىذه أتحؼ مف األولى
ليـ في عدـ البصيرة فيما أتوه بمنزلة مف بايع بييمة  توسموه مف مخالفتو، وشؽَّ عصا المسمميف، فنزَّ



 

 

. ال عقؿ ليا
إال أنو رغا أي صاح فأجبتـ، والرََّغاء في  (5) [واالنقياد]يريد أنما بينكـ وبيف اإلجابة : (رغا فأجبتـ)

ييؿ في الخيؿ، والنُّياؽ في الحمير، والَبعاء في الماشية . اإلبؿ بمنزلة ال َخَواِر في البقر، والصَّ
أنو لـ يكف السبب في اجتماعيـ إال الجمؿ فمما عقر تفرقوا شذر مذر، وفيو  (6)أراد: (وعقر فيربتـ)

. تعريض منو بطمحة والزبير في اتباعيما لعائشة ونكثيما لبيعتو
 __________

. ىذه(: ب)في  (1)
. فكيؼ(: ب)في  (2)
. مسرعًا، وىو تحريؼ(: أ)في  (3)
. وىذه أسحؽ مف األوؿ(: ب)في  (4)
(. ب)سقط مف  (5)
 .يريد(: ب)في  (6)
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لقد ىمكوا جميعًا واستحقوا الوعيد مف جية اهلل تعالى بمخالفتو وشقاقو، لوال تداركيـ اهلل : وأقوؿ
. برحمتو بالتوبة واإلنابة والرجوع إليو

الريح، والغرض أف كؿ ماكاف دقيقًا  (1)السحيؽ الذي جمعتو: الدقة مف التراب ىو: (أخبلقكـ دقاؽ)
فإنو ضعيؼ، ال يعتمد عميو ألنو يبطؿ ويتبلشى، ومعناه أف آراءكـ وشيمكـ ال يعتمد عمييا 

الخبلؼ والعداوة، فالعيود مف حقيا الوفاء والحفظ، وأنتـ نقضتـ : الشقاؽ ىو: (وعيدكـ شقاؽ)
. حكميا بأف جعمتموىا شقاقًا حيث نكثتـ البيعة وخالفتـ أمري

نما : (ودينكـ نفاؽ) ليس الغرض أنيـ صاروا بمخالفتو كفارًا منافقيف فإف سيرتو فييـ تخالؼ ذلؾ، وا 
الغرض ىو أنكـ تدَّعوف أنكـ باقوف عمىالديف، ومستمروف عميو، مع ما يظير منكـ مف مخالفتي 
وشقاقي ونصب العداوة لي، فظاىر دينكـ اليوافؽ بواطنكـ، وىذه ىي صفة المنافؽ ألنو يظير 

. خبلؼ ما يبطنو في قمبو ويفارؽ ما يبدو مف لسانو
شديد المموحة، ال يمكف لشدة مموحتو شربو، وكنَّى بذلؾ عف حاليـ فإنيـ مع شدة : (وماؤكـ زعاؽ)

. المخالفة والمعاداة لو، التكوف مواالتيـ سائغة ألحد مف المسمميف
. المخالط لكـ والراضي بأعمالكـ والمتخمؽ بيذه الطباع فيكـ: (المقيـ بيف أظيركـ)
: واقع في الخطايا رىيف بالذنوب، لما يمحقو باإلقامة بيف أظيركـ، كما قاؿ تعالى: (مرتيف بذنبو)
المعصية فإنو يكوف  (2)شبيو بالرىف؛ ألف اإلنساف إذا قارؼ [21:الطور]{ُكؿُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِىيفٌ }



 

 

. مرتينًا بنفسو، حتى يتخمصيا بالتوبة
. والمفارؽ لكـ، والبعيد عنكـ: (والشاخص عنكـ)

 __________
. جمعو(: أ)في  (1)
 فارؽ، وىو تصحيؼ،(: أ)في  (2)
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ىي ما يكوف مف األلطاؼ الخفية مف جية اهلل تعالى، يشير إلى : الرحمة: (متدارؾ برحمة مف ربو)
إنما تكوف بالمفارقة ليـ، ووقوع الخذالف يكوف باإلقامة بيف  (1)[الخفية]أف حصوؿ األلطاؼ 

(. 2)أظيرىـ
نما قاؿ ىذا أي الذي تجتمعوف فيو لآلراء الفاسدة : (كأني بمسجدكـ ىذا) يعني مسجد البصرة، وا 

. واألقاويؿ الباطمة في عداوتي وشقاقي
نما شبيو بالجؤجؤ ألمريف: جؤجؤ الطائر وجؤجؤ السفينة ىو(: (3)كجؤجؤ سفينة) : الصدر منيما، وا 

. فمما يبعث اهلل عميو مف العذاب بالغرؽ، وليذا قاؿ في رواية أخرى: أما أوالً 
. يعني البصرة(: ىذه (4)وايـ اهلل، لتغرقف بمدكـ)
فؤلنو أشار بيذا إلى أنو : وأما ثانياً : (حتى كأني أنظر إلى مسجدىا كجؤجؤ سفينة أو نعامة جاثمة)

قالو عميو السبلـ  (6)أي يخرب وال يبقى منو إال ما ذكرناه، وما (5)ال يبقى منو إال أثر أو َطَمؿ
. يحتمؿ أف يكوف قد وقع أو أنو سيقع بعد ىذا

 __________
(. ب)زيادة في  (1)
(. ب)أظيركـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
قد بعث اهلل عمييا العذاب مف فوقيا ومف تحتيا، وغرَّؽ مف : )(1/251)بعده في شرح النيج  (3)

. (في ضمنيا
. (كجؤجؤ طير في لجة بحر): وفي رواية أخرى
ببلدكـ أنتف ببلد اهلل تربة، أقربيا مف الماء، وأبعدىا مف السماء، وبيا تسعة ): وفي رواية أخرى

أعشار الشر، المحتبس فييا بذنبو، والخارج بعفو اهلل، كأني أنظر إلى قريتكـ ىذه قد طبقيا الماء، 
. انتيى. (حتى ما يرى منيا إال شُرُؼ المسجد، كأنو جؤجؤ طير في لجة بحر

. بمدتكـ: في شرح النيج (4)



 

 

(. 396مختار الصحاح ص)ما شخص مف آثار الدار، والجمع أطبلؿ وطموؿ : الطََّمؿُ  (5)
 .كما أثبتو( ب)ومما، وفي (: أ)في  (6)
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كّنى بما ذكره عف ركة أحواليـ ونزوؿ ىمميـ حتى صارت في أسفؿ : (أرضكـ قريبة مف الماء)
أنؼ في السماء، وقدـ في الماء، ُيْضَرُب مثبًل لمف يدعي الحمـ والوقار، وىو : سافميف، وليذا يقاؿ

. السفياء، فيقاؿ لو ذلؾ (1)يفعؿ أفاعيؿ
ما أف : (بعيدة عف السماء) أراد إما بعيدة عف الرحمة مف اهلل تعالى؛ ألنيا تنزؿ مف السماء، وا 

. أحبلميـ بعيدة عف عادة أىؿ الديانة وأىؿ الورع والنفاسة
. وال مبلؾ ألمرىا (2)فميذا تستفز بأدنى شيء الرزانة في حصاتيا: (خفَّت عقولكـ)
. مف المخالفة (3)أي صارت تشبو أخبلؽ السفياء فيما تمبستـ بو: (وسفيت ُحمومكـ)
صاحب النباؿ، ومراده أف كؿ : ما يرمى مف قرطاس أو غيره، والنابؿ: الغرض: (فأنتـ غرض لنابؿ)

. أحد يرميكـ بنبالو، ويسدّْد إليكـ سيامو
فضؿ ما بينكـ وبيف الييود )): ما يؤكؿ، وليذا قاؿ عميو السبلـ: األكمة بالضـ ىي: (وُأكمة آلكؿ)

الضرب مف األكؿ، وىي الحالة : واحدة األكبلت، وبالكسر: واألكمة بالفتح. (4()(أكمة السحور
نما نكَّر األكؿ لما فيو مف الفخامة (5) [كاف]كالرْكبة والِجَمسة، ومراده أنيـ صاروا أكمة ألي آكؿ  ، وا 

. ما اليفيده التعريؼ لو عرَّؼ
ما يصوؿ مف سبع أو جمؿ أوغيرذلؾ، ومراده مف ذلؾ ىو أنيـ صاروا : الصائؿ: (وفريسة لصائؿ)

. يأخذىـ كؿ مف استطاؿ عمييـ بمنزلة الفريسة المأكولة، الينتصروف مف أحد لذليـ وركة أحواليـ
 __________

(. ب)افتعاؿ، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. حصانيا(: ب)في  (2)
. فيو(: أ)في  (3)
فضؿ ما بيف صيامكـ )):  بمفظ5/567لو شاىد ذكره في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي  (4)

. 3/8، وعزاه إلى مصنؼ ابف أبي شيبة ((وصياـ أىؿ الكتاب أكؿ السحر
 (.ب)سقط مف  (5)
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 ومف كبلـ لو عميو السبلـ فيما رده عمى المسمميف مف قطائع عثماف (14)
وأقطعت الرجؿ قطيعة أي طائفة مف ماؿ الخراج، . الماؿ الحراـ: الِقطاع والَقطاع بالكسر والفتح ىو

وذلؾ أنو قد كاف جرى في خبلفتو أحداث عظيمة وأمور منكرة مف أخذ األمواؿ مف غير حميا، 
يثار أقاربو بيا، مع عدـ االستحقاؽ منيـ ليا، فمما كاف األمر فييا كما  وصرفيا في غير وجييا، وا 

: قمناه، وانتيت النوبة إلى أمير المؤمنيف ردىا عف تمؾ المصارؼ، وقاؿ
. أراد ُجعؿ ميورًا ليف: (واهلل لو وجدتو قد ُتزّوج بو النساء)
نما مثَّؿ بيذيف األمريف ألنيما أحؽ األمور المباحة : (وُمِمَؾ بو اإلماء) بأف ُجِعؿ أثمانًا ليف، وا 

ـْ ِإْحَداُىفَّ ِقنَطاًرا َفبَل َتْأُخُذوا ِمْنُو }: بالبذؿ، والزيادة فييما ال تكوف تبذيرًا، وليذا قاؿ تعالى َوآَتْيُت
ـْ َعْف َشْيٍء ِمْنُو َنْفًسا َفُكُموُه َىِنيًئا }: ، وقاؿ في آية أخرى[20:النساء]{َشْيًئا َفِإْف ِطْبَف َلُك
[. 4:النساء]{َمِريًئا

إذا مس اإلنساف وجع في بطنو، فميأخذ مف مير امرأتو شيئًا، وليشتري ): وعف أمير المؤمنيف أنو قاؿ
مف ماء السماء؛ ثـ يشربو فيجمع بيف الينيء والمريء والشفاء  (1)بو عسبًل، ويجعؿ عميو شيئاً 

. (والماء المبارؾ
. فميذا مثمو بما ذكرناه، يريد فمو صرؼ في ىذه المصارؼ مع حميا وقمة التبعة فييا

. عف مصرفو ىذا، ولصرفتو في مصرفو الذي أمراهلل بصرفو فيو: (لرددتو)
في الدنيا راحة القمب عف مظالـ الخمؽ، وضيؽ النفس منيـ بكثرة المطالبة : (فإف في العدؿ سعة)

. والمخاصمة
. وأما في اآلخرة فإف فيو خبلصًا عف الحساب والوقوؼ بيف يدي اهلل

: فيو وجياف: (ومف ضاؽ عميو العدؿ فالجور عميو أضيؽ)
 __________

 .شيء(: ب)في  (1)
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أف يريد ومف ضاؽ عميو العدؿ مع ما فيو مف السيولة والخفة عمى النفس بترؾ التبعات، : أحدىما
. فالجور عميو أضيؽ لما فيو مف الصعوبة وضيؽ النفس

أف يريد ومف ضاؽ عميو العدؿ فمـ يبسط يده في األخذ؛ بؿ يحتاط ويتحرج في ذلؾ، : وثانييما
. فاألولى أف يفعؿ ذلؾ في الجور ويكؼ نفسو عنو

 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ لما بويع في المدينة (15)



 

 

. العيد والميثاؽ: الذمة ىي: (ذمتي)
ما مصدرية أي بقولي مف صدؽ المقالة، : (بما أقوؿ) ما ىا ىنا إما موصولة أي بالذي أقولو، وا 

. والوفاء بالذمـ والعيود كميا
. أي مرتينة، فبل تخمص إال بالوفاء بيا: (رىينة)
الزعيـ : ))(1)زعيـ، كما ورد عنو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: أي كفيؿ، والكفيؿ: (وأنا بو زعيـ)

. وأراد بو الكفيؿ (2()(غاـر
صرح الحؽ وانصرح، أي باف وظير، : (إف مف صرحت لو العبر عمَّا بيف يديو مف المثبلت)

. الخالص مف كؿ شيء: والصرح بالتحريؾ
(: 3)قاؿ المتنخؿ اليذلي
 __________

(. ب)وسمـ زيادة في : قولو (1)
 بسنده 240أخرجو اإلماـ أحمد بف عيسى بف زيد عميو السبلـ في أماليو في الجزء الرابع ص (2)

سمعت رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ : سمعت أبا أمامة يقوؿ: إلى شرحبيؿ بف مسمـ، قاؿ
، وىو 3/363وأورده ابف األثير في النياية  ((العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والزعيـ غاـر)): يقوؿ

، ورواه السيد العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة رحمو اهلل في أنوار التماـ 272في مختار الصحاح ص
.  وعزاه إلى شرح التجريد وأصوؿ األحكاـ والشفاء4/493
ىو مالؾ بف عويمر بف عثماف بف حبيش اليذلي، مف مضر، أبو أثيمة، شاعر مف نوابغ ىذيؿ،  (3)

 (.5/264األعبلـ )ىو صاحب أجود قصيدة طائية قالتيا العرب : قاؿ األصمعي
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( 1)َكَما ُنَفمُّْؽ َمْرَو األمعز الصَِّرحي.... َتْعُمو السيوُؼ بأيدينا َجَماِجَمُيـ 
جمع عبرة وىي : باف وانكشؼ، والعبر: صرَّح الحؽ عف محضو، أي: أي الخالص، ومنو المثؿ

االسـ مف االعتبار، واشتقاقيا مف عبرت عينو إذا بكت، ومراده مف ذلؾ ىو أف مف كشفت لو 
. األمور المعبر بيا والمجعولة عبرة عمَّا تقدمو مف العقوبات النازلة باألمـ الماضية والقروف الخالية

. الحائؿ بيف الشيئيف: أي منعو، ومنو الحاجز، وىو( (2)حجزه)
. التوقي، وىي مصدر كالدعوى: (التقوى)
. اقتحاـ الميالؾ والوقوع فييا (3)[عف]: (عف تقحـ الشبيات)
ف بميتكـ ىذه قد عادت كييئتيا يـو بعث اهلل نبيو) البمية والبموى والببلء واحد، وىي مصادر : (أال وا 

الناقة التي تحبس عند قبر الرجؿ إذا مات، وغرضو مف ىذا الكبلـ ىو أني قد ابتميت : كميا، والبمية



 

 

صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ]بكـ في االعوجاج، ومقاسات األمور الشدائد مثؿ ما ابتمي بو رسوؿ اهلل
. مف قومو مف ذلؾ (4[)
نما خص البعثة لما فييا مف مزيد االعتناء: (والذي بعثو بالحؽ) بحالو  (5)إقساـ باهلل جؿ جبللو، وا 

. صمى اهلل عميو وآلو ورفع مكانو عند اهلل
تبمبمت األلسنة إذا اختمطت، جعمو ىاىنا كناية : التحرؾ واالضطراب، يقاؿ: البمبمة: (لُتَبْمَبُمفَّ بمبمة)

. عف تغير أحواليـ، وتبدليا عّما ىي عميو اآلف
 __________

حجارة بيض رقاؽ براقة : ، والمرو(ب)كما نفمؽ مره واألمعرا الصرحى، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
، 865انظر المعحـ الوسيط ص)األرض الحزنة الغميظة ذات الحجارة، : تقدح منيا النار، واألمعز

:  بمفظ2/435، والبيت ورد في لساف العرب (877
كما ُيَفمَُّؽ مرو األمعز الصرح .... تعمو السيوؼ بأيدييـ جماجميـ 

. حجزتو: في شرح النيج (2)
(. ب)زيادة في  (3)
(. أ)سقط مف  (4)
 .االعتبار(: أ)في  (5)
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. نخبًل بالغرباؿ، وىو المنخؿ، وىو كناية عف القتؿ واالستئصاؿ (1)أي لتنخمفَّ : (ولُتَغْرَبُمفَّ غربمة)
عود يحرؾ : الخمط، ساطو يسوطو سوطًا إذا خمطو بغيره، والمسواط: السوط: (ولُتساُطفَّ سوط القدر)

. بو القدر ليخمط ما فييا بعضو ببعض
مف كثرة االضطراب واختبلؼ األىواء وتفرؽ اآلراء : (حتى يعود أسفمكـ أعبلكـ، وأعبلكـ أسفمكـ)

. كالشيء المسوط في القدر فإف ىذه حالو
أي وليتقدمف إلى نصرتي ومتابعتي أقواـ كانوا قصروا في أوؿ (: كانوا قصَّروا (2)وليسبَقفَّ سباقوف)

. األمر مف خبلفتي بالتأخر عني
أي وليتأخرّف عف مناصرتي ومعاضدتي أقواـ كانوا سبقوا إلييا في : (وليقصّْرّف سّباقوف كانوا سبقوا)

أوؿ األمركما كاف مف طمحة والزبير وغيرىما، وكؿ ما ذكره مف ىذه األحواؿ داللة عمى الفشؿ وكثرة 
. كميا (3)االضطراب في أمورىـ

. األثر: الوسمة بثبلث مف أسفؿ ىي(: (4)واهلل ما كتمت وسمة)
ما أصابتنا : القطرة، يقاؿ: وسمو يسمو سمة إذا أثر فيو، والوشمة بثبلث مف أعمى ىي: (5)يقاؿ



 

 

. العاـ وشمة
وال كتـ  (7)ما عصيتو وشمة أي كممة، وكبلىما جيد ىا ىنا، أي ما كتـ أثراً : (6)قاؿ ابف السكيت

. كممة
 __________

. لتنجمف، وىو تصحيؼ(: أ)في  (1)
. سابقوف: في شرح النيج (2)
. األمور(: ب)في  (3)
. وشمة: في شرح النيج (4)
. ويقاؿ(: ب)في  (5)
، إماـ في المغة واألدب، تعمـ [ ى244-186]ابف السكيت ىو يعقوب بف إسحاؽ، أبو يوسؼ  (6)

(. 8/195األعبلـ)إصبلح المنطؽ وغيره : ببغداد، لو مصنفات منيا
 .أثر، وىو خطأ(: أ)في  (7)
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أي واحدة مف الكذبات، واختمفت الزيدية واإلمامية في قولو ىؿ يكوف حجة أـ ال؟ : (وال كذبت كذبة)
إف قولو حجة فيما قالو، إال أف يكوف الخطأ : بعصمتو مف الخطأ وىـ األقؿ قاؿ (1)[منيـ]فمف قاؿ 

إنو : بأف قولو اليكوف حجة قاؿ: في تمؾ المسألة يكوف صغيرًا فإنو اليكوف حجة، ومف قاؿ منيـ
غير معصـو وىـ األكثر، وىذا ىو الصحيح، ألف الدليؿ إنما دؿَّ عمى عصمة جماعتيـ أعني عميًا 

( 2)وفاطمة والحسف والحسيف، فأما عمى انفراده فبل داللة عمى ذلؾ
 __________

(. ب)زيادة في  (1)
استدؿ القائموف بعصمة أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ عمى انفراده وحجية : أقوؿ وباهلل التوفيؽ (2)

 ((عمي مع الحؽ، والحؽ معو)): قولو بعدد مف األدلة، فمف ذلؾ قوؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ
 53رواه اإلماـ اليادي إلى الحؽ يحيى بف الحسيف عميو السبلـ في كتاب معرفة اهلل عز وجؿ ص

مف مجموع رسائمو، واإلماـ المرتضى محمد بف اليادي عمييما السبلـ في كتاب األصوؿ مف مجموع 
، وأخرج اإلماـ أبو طالب يحيى بف الحسيف الياروني عميو السبلـ في أماليو 2/711كتبو ورسائمو 

مف : كنت عند أـ سممة إذ استأذف رجؿ فقيؿ لو: بسنده عف شير بف حوشب قاؿ (50) برقـ 93ص
مرحبًا بؾ يا أبا ثابت ادخؿ، فدخؿ فرحبت بو، : أنا أبو ثابت مولى عمي، فقالت أـ سممة: أنت؟ قاؿ
تبع عمي بف أبي طالب : يا أبا ثابت، أيف طار قمبؾ حيف طارت القموب مطايرىا؟ فقاؿ: ثـ قالت لو



 

 

: وّفقت، والذي نفسي بيده لقد سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يقوؿ: فقالت. عميو السبلـ
وأورد . ((عمي مع الحؽ والقرآف، والحؽ والقرآف مع عمي، ولف يتفرقا حتى يردا عميَّ الحوض))

 عددًا مف 156العبلمة المجتيد محمد بف إسماعيؿ األمير رحمو اهلل في الروضة الندية ص
األحاديث النبوية القاضية بدوراف الحؽ مع أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ حيث دار، ومف ذلؾ 

رحـ اهلل )): سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ يقوؿ: حديث عف عمي عميو السبلـ قاؿ
وفي بعضيا اإلخبار بأنو مع : ، وعزاه إلى البخاري، قاؿ((عميِّا، الميـ أدر الحؽ معو حيث دار

: القرآف، والقرآف معو، كما أخرج الطبراني في األوسط، ومالؾ في الموطأ مف حديث أـ سممة قالت
عمي مع القرآف، والقرآف مع عمي، لف يفترقا حتى يردا )): قاؿ رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ

ثـ ساؽ عددًا مف الروايات الواردة في الباب، والمؤدية إلى المعنى نفسو . انتيى(. (عميَّ الحوض
فيذه قطرة مف أحاديث الباب فييا الداللة عمى أنو عميو السبلـ ال يفارؽ الحؽ : 157حتى قاؿ ص

والحؽ ال يفارقو، وقد دعا لو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بذلؾ، ثـ أخبر أنو مع القرآف والقرآف معو، 
فأفاد أف اهلل استجاب دعوتو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فيو عميو السبلـ، وفيو دليؿ واضح عمى 

عصمتو عميو السبلـ أوضح مف أدلة عصمة األمة، وفيو دليؿ أيضًا عمى حجية قولو؛ ألنو ال يقوؿ 
إال الحؽ، والحؽ ىو ما أمر اهلل عباده باتباعو، فدؿ عمى أف قولو يتبع، وىي مسألة مشيورة وفي 

ومف القائميف بعصمة أمير المؤمنيف عميو السبلـ : قمت_… _ .انتيى. كتب األصوؿ مسطورة
وحجية قولو اإلماـ عز الديف بف الحسنعميو السبلـ ذكره في كتابو المعراج، حكاه عنو العبلمة المولى 

، ومف القائميف بالعصمة أيضًا األمير الحسيف بف بدر 2/252مجد الديف المؤيدي في لوامع األنوار 
الديف رحمو اهلل ذكره في ينابيع النصيحة واستدؿ عمى ذلؾ بخبري المواالة، والمنزلة، ومنيـ القاضي 
العبلمة المجتيد أحمد بف يحيى حابس الصعدي رحمو اهلل ذكره في كتابو اإليضاح شرح المصباح 

، واستدؿ عمى عصمة أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ وحجية قولو، بقوؿ النبي صمى اهلل 325ص
الحديث، وبخبر عمار، وىو قوؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو ((...عمي مع الحؽ)): عميو وآلو وسمـ

، ومنيـ ((إذا سمؾ الناس واديًا وعمي واديًا فعميؾ بعمي، وخؿّْ الناس جانباً )): وسمـ لعمار بف ياسر
أيضًا السيد العبلمة أحمد بف محمد بف لقماف رحمو اهلل ذكره في كتابو الكاشؼ لذوي العقوؿ 

أنا مدينة العمـ وعمي )): ، وبخبر((عمي مع الحؽ)): ، واستدؿ عمى ذلؾ بخبر139-138ص
(. (بابيا

ىذا ومف القائميف بحجية قوؿ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ اإلماـ أحمد بف سميماف عميو السبلـ 
ذكره في كتاب أصوؿ األحكاـ في كتاب اإلجارات مف باب ضماف األجير، ومنيـ اإلماـ المنصور 

وكبلـ عمي عميو السبلـ حجة : باهلل عبد اهلل بف حمزة عميو السبلـ في كتابو الشافي حيث قاؿ
، ومنيـ 1/147إلخ، حكاه عنو العبلمة المجتيد مجد الديف المؤيدي في كتابو لوامع األنوار ...

ومف خصائص عمي عميو السبلـ : العبلمة عمي بف الحسيف رحمو اهلل في كتابو المحيط حيث قاؿ
أف قولو حجة يجب المصير إليو، وذلؾ إجماع أىؿ البيت ال يختمفوف فيو، حكاه عنو العبلمة 



 

 

، وقاؿ المولى العبلمة المجتيد الكبير مجد الديف بف محمد بف 1/147المؤيدي في لوامع األنوار 
واعمـ أنا نديف اهلل تعالى :  ما لفظو144-1/143منصور المؤيدي رضي اهلل عنو في لوامع األنوار 

بما دانت بو جماعة العترة األحمدية، والصفوة العموية ومف اىتدى بيداىـ مف عمماء األمة المحمدية، 
أف إماـ المتقيف، وسيد الوصييف، وأخا سيد المرسميف صموات اهلل وسبلمو عمييـ أجمعيف، اإلماـ 
وخميفة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ عمى الخاص والعاـ، وحجة اهلل بعد نبيو عمى جميع 
األناـ، وأنو منزؿ منزلتو إال النبوة كما نطؽ بو صموات اهلل عميو وآلو عف اهلل تعالى في جميع 

أما في األصوؿ فبل . األحكاـ، فقولو صموات اهلل عميو حجة ومنيجو في كؿ شيء أعظـ محجة
خبلؼ بيف آؿ محمد صموات اهلل عمييـ وأتباعيـ في ذلؾ لمكاف ما جعؿ اهلل تعالى لو مف العصمة، 

انظر الجزء األوؿ مف كتاب : قمت). وكوف الحؽ فييا واحدًا كما قضت بو األدلة السابقة المعمومة
وأما في فروع األحكاـ فكذلؾ عند جميور أىؿ البيت وأتباعيـ : قاؿ حفظو اهلل تعالى (لوامع األنوار

لما سبؽ مف الحجج المنيرة، المتواترة الشييرة، وغيرىا مف الكتاب والسنة، وقد جمع في ذلؾ المقاـ 
السيد اإلماـ الحسيف بف القاسـ عمييما السبلـ ما كثر وطاب، وأنعـ الوطاب، وفيو كفاية ألولي 

األلباب، ولـ تفصؿ البراىيف القاضية بكوف الحؽ معو وكونو عمى الحؽ، وما شاكميا بيف أصوؿ 
ثـ ساؽ الكبلـ في ذلؾ وأورد أدلة كثيرة شييرة في ذلؾ . انتيى. وفروع، وال بيف معقوؿ ومسموع

الموضوع مف كتب أىؿ البيت عمييـ السبلـ وشيعتيـ رضي اهلل عنيـ، ومف كتب غيرىـ، أقاـ بيا 
انظر ). الحجة، وأوضح بيا المحجة رضي اهلل عنو وأرضاه، وجزاه عف اإلسبلـ وأىمو خير الجزاء

ىذا ومتابعة ىذا الغرض يطوؿ، ومف أراد المزيد فميبحث عف  (157-1/143المصدر المذكور 
 ..واهلل ولي اليداية والتوفيؽ، وىو نعـ المسئوؿ. الموضوع في كتب األصوؿ
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 .
ما اإلقامة نفسيا وىو المصدر، : (ولقد نبئت بيذا المقاـ وىذا اليـو) أراد بالمقاـ إما موضع اإلقامة، وا 

واختبلؼ األىواء، وأراد باليـو واليتو  (1)أي مو ضع إقامتي فيكـ بما كاف منكـ مف التشتت والتفرؽ
قد كاف أعممو بأياـ خبلفتو، وبما يكوف عميو مف  (2)عمييـ، فإف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ

. التفرؽ والخبلؼ، وىذا مف جممة األمور الغيبية التي عيد إليو فييا ونبأه بيا
ف الخطايا خيُؿ ُشُمٌس ) . الذي يمنع صاحبو الركوب: األشمس مف الخيؿ: (أال وا 
. مف جيتيـ وغمبة اليوى واستحكامو (3)أي حممتيـ األىواء والشياطيف بالتزييف: (ُحِمَؿ عمييا أىميا)
. أزيمت وأبعدت عف أفواىيا(: ُلُجميا (4)وُخمعت)
. قحـ الفرس بفارسو وتقحـ وانقحـ إذا لـ يممؾ رأسو، ولـ يقؼ عمى مراده(: (5)فتقحمت بيـ النار)



 

 

ف التقوى مطايا ذلؿ) الواحد مف اإلبؿ مذلمة لصاحبيا، يفعؿ فييا : جمع مطية وىو: المطايا: (أال وا 
حجاـ . كيؼ أراد مف إقداـ وا 

. أعينوا عمييا باأللطاؼ والصبر، وبإمداد مف جية اهلل تعالى: (ُحِمؿ عمييا أىميا)
يعني مكنّْوا منيا في أيدييـ، وأممؾ ما يكوف اإلنساف لمدابة إذا كاف آخذًا (: أزمتيا (6)فُأعطوا)

ُفيا كيؼ أراد . بزماميا ُيَصرّْ
. عمى سيولة ومشي سجح: (فأوردتيـ الجنة)

 __________
. والتفريؽ(: أ)في  (1)
(. ب)وسمـ زيادة في : قولو (2)
(. ب)بالتزيف، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. ومف شرح النيج( ب)وجعمت، وما أثبتو مف (: أ)في  (4)
. في النار: في شرح النيج (5)
 .وأعطوا: وشرح النيج( ب)في  (6)
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االستعارة وغريبيا ما اليقـو بوصفو لساف، وال يطمع عمى  (1)أف في كبلمو ىذا مف لطيؼ: واعمـ
( 2)سره إنساف، ومف بديع ذلؾ وعجيبو ىو أنو لما استعار ذكر الخيؿ والمطايا، عقَّب كؿ واحد منيا
بما يصمح فيو مف االقتحاـ في حؽ الخيؿ؛ ألنو ىو الغالب عمييا، والتذلؿ في المطايا؛ ألنو ىو 

. رونقًا وطبلوة (3)الغالب عمييا، وىذا يسمى توشيح االستعارة ألنو يزيدىا عذوبة وحبلوة، ويكسييا
ـَ استعار لمخطايا الخيؿ، ولمتقوى المطايا مف اإلبؿ، ثـ قاؿ في الخطايا خمعت لجميا، : سؤاؿ؛ ِل

أوردتيـ : تقحمت بيـ النار، وقاؿ في الطاعة: أعطوا أزمتيا، وقاؿ في الخطايا: وقاؿ في الطاعة
الجنة؟ 

 __________
. لطائؼ(: ب)في  (1)
. منيما(: ب)في  (2)
 .ويكسبيا(: ب)في  (3)
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وجوابو؛ أف في كؿ واحد مف ىذه األشياء المختمفة معنى يوافؽ ما ىو بصدده، وما جيء بو مف 
تعاب الخاطر في تحصيميا، استعار ليا  (1)أصمو، فمما كانت المعاصي ال ُتفعؿ إال بمعاناة وكد وا 

مف الشدة وشكاسة األخبلؽ، بخبلؼ التقوى فإنيا تحصؿ عمىسيولة لما يحصؿ  (2)الخيؿ، لما فيو
مف المراد باأللطاؼ الخفية مف اهلل تعالى، فميذا استعار ليا المطايا لما فيو مف التذلؿ وسيولة 

نما قاؿ في الخيؿ لجميا إشارة إلى أف الفرس مع المجاـ اليأمف راكبيا التقحـ  (3)خمعت: االنقياد، وا 
عميو فضبًل عف خمع المجاـ، فإف ذلؾ أيسر لمتقحـ وأدعىمو، وغرضو بذلؾ تشبيو أىؿ المعاصي في 

لجميا، بخبلؼ أىؿ التقوى فإنيـ قبضوا وممكوىا، واإلبؿ  (4)اإلسراع إلى الخطايا بالخيؿ إذا خمعت
ربما ساعدت في االنقباض بغير زماـ فضبًل عف حاليا مع قبض الزماـ، فإنيا تكوف أطوع ال 

نما قاؿ في حؽ الخيؿ . تقحمت بيـ؛ ألف التقحـ إنما يكوف في المكروه وخبلؼ المراد: محالة، وا 
( 5)ورد عمى األمير: أوردتيـ؛ لئف الورود أكثر استعمالو في المحبوب، كما يقاؿ: وقاؿ في المطايا

االستعارات كميا الغرض المقصود، وجاء في كؿ شيء بما يميؽ  (6)بعادتو وعطيتو، وطابؽ في ىذا
. بو، وما ذاؾ إال ألنو قد ُجِعَؿ عمى الببلغة أميرًا، وصار لمعانييا وأسرارىا ترجمانًا وسفيراً 

 __________
. الخواطر(: ب)في  (1)
. بو(: ب)في  (2)
. جعمت، وىو تحريؼ(: أ)في  (3)
. جعمت، وىو تحريؼ(: أ)في  (4)
. األمر، وىو تحريؼ(: أ)في  (5)
 .ىذه(: ب)في  (6)
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أي أمرنا وما نحف فيو حؽ وباطؿ، فالحؽ ما أنا عميو، والباطؿ ما خالفو وىذا مف : (حؽ وباطؿ)
التكافؤ أيضًا، وىو أف يأتي بالشيء ونقيضو، وىذا كقولو : عمـ البديع يسمى الطباؽ، ويقاؿ لو

[. 82:التوبة]{َفْمَيْضَحُكوا َقِميبًل َوْلَيْبُكوا َكِثيًرا}: تعالى
: ومنو قولو

وفيّّ ومطويّّ عمى الغؿّْ غادُر .... أيا عجبًا كيؼ اتَفْقنا فناصٌح 
. مف ذلؾ: (ولكؿ)
يريد أف الحؽ لو أقواـ، يقيموف حده، ويشيدوف أركانو، وأف الباطؿ لو أقواـ، يحيوف معالمو، : (أىؿ)

إف لمدنيا أبناء، ولآلخرة أبناء، فكونوا : ))، ونظير ىذا قولو صمى اهلل عميو وآلو(1)ويرفعوف ستائره



 

 

(. 2( )(مف أبناء اآلخرة، وال تكونوا مف أبناء الدنيا
. َأِمَر مالو إذا كثر: َأِمَر الشيء إذا كثر وفشا، يقاؿ: (فمئف َأِمَر الباطؿ)
انتصاب قديمًا عمى الظرفية أي لزمانًا قديمًا فعؿ، لكنو طرح موصوفو، وأقيـ مقامو : (لقديما فعؿ)

لئف َأِمَر، ىي : ستر عميو طويبًل وقديمًا وحديثًا، البلـ في قولو: فانتصب انتصابو، ومف ىذا قوليـ
ـْ َلَنْخُرَجفَّ َمَعُكـْ }: الموطية لمقسـ، مثميا في قولو تعالى : ، والبلـ في قولو[11:الحشر]{َلِئْف ُأْخِرْجُت

لقديمًا ىي جواب القسـ، ومراده أف الباطؿ إذا كثر فيذا ىو الغالب مف أحوالو؛ ألف أنصاره كثيروف، 
. وأعوانو جـ غفير
 __________

. شياره: شناره، وىو تصحيؼ، ولعؿ الصواب(: ب)في  (1)
أخرجو مف حديث عف أبي ىريرة الشريؼ زيد بف عبد اهلل السيمقي رحمو اهلل في األربعيف  (2)

 (.39) الحديث رقـ 48السيمقية ص
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ألف أنصاره قميموف، ومتبعوه في غاية الندرة، ومتعمؽ رب محذوؼ (: ولعؿ (1)ولئف قؿَّ الحؽ لربما)
، ولعؿ اسميا وخبرىا محذوفاف، أي ولعؿ ذاؾ حاصؿ، وحذفو إنما ساغ لمعمـ (2)أي ربما كاف ذاؾ

. بو، وىو واقع في كبلـ الفصحاء كثيراً 
لعؿ ذاؾ، أي لعؿ ذلؾ : ويحكى عف عمر بف عبد العزيز، وكاف بميغًا، ذكر لو أعرابي حاجة فقاؿ

. حاصؿ
مف الحكـ العجيبة، واآلداب الحسنة، يريد أف اإلنساف إذا كاف  (4)ىذه(: (3)ولقمَّما أدبر شيء فأقبؿ)

في صحة ونعمة فميعمر ما ىو فيو مف الصحة والنعمة بالطاعة والشكر، وال يغفؿ عف ذلؾ حتى إذا 
فاتت طمب ذلؾ وسألو وعوَّؿ فيو، فقؿَّ ما أدبر شيء فعاد، كما كاف مف قبؿ، ويصمح أف تكوف 

مفيدة لمعاني غير ما ذكرناه، وأشرَنا إليو، وىي مف حكمو القصيرة المشتممة عمى المعاني الجمة، 
. والنكت الغزيرة

 __________
. فمربما: في النيج (1)
. ذلؾ(: ب)في  (2)
إف في ىذا الكبلـ األدنى مف مواقع : وأقوؿ: قاؿ الرضي عميو السبلـ: بعده في شرح النيج (3)

ف حظ العجب منو أكثر مف حظ العجب بو، وفيو مع  اإلحساف ما التبمغو مواقع االستحساف، وا 
يا إنساف، وال يعرؼ ما أقوؿ  الحاؿ التي وصفنا زوائد مف الفصاحة ال يقـو بيا لساف، وال يطمع فجَّ



 

 

. {وما يعقميا إال العالموف}: إال مف ضرب في ىذه الصناعة بحؽ، وجرى فييا عمى عرؽ
 .ىذا(: ب)في  (4)
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 ومف خطبة لو عميو السبلـ (16)
يريد أنو ال شغؿ أعظـ حااًل ممف كانت الجنة أمامو طالبًا ليا، وال : (!ُشِغَؿ مف الجنُة والناُر أمامو)

أمامو، يحتمؿ أف يكوف حقيقة؛ ألف الجنة : كانت النار أمامو محاذرًا عنيا، واألماـ في قولو (1)مف
والنار ال بد مف مشاىدتيما، وال يشاىداف إال مع المقابمة، بأف يكونا أماـ كؿ مبصر، ويحتمؿ أف 
يكوف مجازًا، والغرض أنيما إذا كانا نصب عينيو واظب عمى الطاعة ليحرز الجنة، وكؼ عف 

. القبائح وسائر المحظورات ليسمـ عف النار
يعني أف الناس باإلضافة إلى (: (2) [ىوى]ساع سريع نجا، وطالب بطيء رجا، ومقصر في النار)

فمنيـ مف سعى سعيًا : إحراز رضواف اهلل تعالى واالنكفاؼ عف محرماتو عمى ىذه األصناؼ الثبلثة
عظيمًا بجد واجتياد، وأعرض عف الدنيا، وكاف ىمو اآلخرة، فيذا قد حاز النجاة ال محالة 

بجيده، ومنيـ مف يطمبيا طمبًا بطيئًا بتسييؿ وتياوف مف غير إخبلؿ بواجب وال إقداـ  (3)وأحرزىا
عمى قبيح، ولكنو يتساىؿ في أمور، فيذا يرجى لو المغفرة مف اهلل تعالى والتجاوز بالعفو عف 

خبللو بالواجبات، ونظير ىذا التقسيـ قولو  التقصير، ومنيـ مقصر في النار بإقدامو عمى القبائح، وا 
َوالسَّاِبُقوَف }: ، ثـ قاؿ[9:الواقعة]{َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمةِ }: ، ثـ قاؿ[8:الواقعة]{َفَأْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِ }: تعالى

. دوف الثالث (4)، وفي ىذا داللة عمى نجاة اثنيف[10:الواقعة]{السَّاِبُقوفَ 
 __________

. وال ممف(: ب)في  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
حرازىا، وما أثبتو مف (: أ)في  (3) (. ب)وا 
 .اثنيف: في نسخة : اإلثنيف، وقاؿ في اليامش(: ب)في  (4)
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طريؽ النجاة ىي الوسطى، ومف  (1)يريد أف: (اليميف والشماؿ مضمة، والطريؽ الوسطى ىي الجادة)
حاد عنيا يمينًا فيو ىالؾ أوشمااًل فيو ىالؾ أيضًا، وكؿ واحد منيما أعني اليميف والشماؿ مضمة، 



 

 

معظـ : المصدر أي ذات ضبلؿ، والجادة: موضع الضبلؿ، وبفتحيا ىي: والمضمة بكسرالفاء ىي
. مف سمؾ الجواد أمف مف العثار: الطريؽ، وفي المثؿ

عبارة عف االعتراؼ باإلليية واإلقرار هلل بالوحدانية، : الضمير لمجادة، وىي: (عمييا باقي الكتاب)
المستمر الثابت، والكتاب يحتمؿ أف يكوف عامًا لجميع ما أنزؿ اهلل مف السماء فإنيا : والباقي ىو

مستمرة ثابتة عمى التصريح بالتوحيد واإلليية، ويحتمؿ أف يكوف خاصًا لمقرآف فإنو ممموء مف األدلة 
ثبات توحيده . عمى وجود الصانع وا 

: عبارة عما يبقى مف رسـ الشيء، وسير الرسوؿ: جمع أثر بالتحريؾ، وىو: اآلثار: (وآثار النبوة)
، ويحتمؿ العمـو في النبوة إذ ال نبوة (2)آثاره، وغرضو مف ذلؾ ىو أف آثار النبوة حاصمة لمجادة

لييتو، ويحتمؿ أف تكوف خاصة في نبوة  حاصمة ألحد مف األنبياء إال وىي متضمنة لتوحيد اهلل وا 
. نبينا صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فإنيا متضمنة لما ذكرناه

. يعني الجادة: (ومنيا)
أف مضي السنة : نفذ أمره إذا كاف ماضيًا، ونفذ السيـ مف الرمية، ومراده مف ذلؾ ىو: (منفذ السنة)

. واستمرارىا عمى ما ذكرناه مف الحكـ بالتوحيد والقضاء بو
لييا) . يعني الجادة: (وا 
، وىكذا المرجع (3)مصدر مف صار يصير وىو خارج عف قياس بابو وقياسو المصار: (المصير)

فإف قياس بابو بالفتح، ولكنيما خرجا عف القياس كما ترى، وىما مستعمبلف جميعًا في كتاب اهلل 
. تعالى مع خروجيما عف قياس بابيما

 __________
(. ب)، سقط مف (أف: )قولو (1)
. عمى الجادة(: ب)في  (2)
 .المصادر، وىو تحريؼ(: أ)في  (3)
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أي أنا آخر  (1)((أنا العاقب)): آخره، وفي الحديث: والعاقبة مف كؿ شيء: (مصير العاقبة)
األنبياء، وغرضو مف ذلؾ ىو أف إلييا ترجع عاقبة كؿ أمر عمى الحقيقة، فإف كؿ أحد ال عذر لو 

. عف معرفة اهلل تعالى والعمـ بإلييتو وحكمتو
ثبات وحدانيتو، أو ىمؾ (: مف ادعى (2)ىمؾ) خبلؼ ما تقضي بو العقوؿ مف االعتراؼ بوجود اهلل وا 

. ؛ ألف ذلؾ يكوف ظممًا منو بادعائو لو(3)مف ادَّعى ما ليس حقًا لو
الييبة خيبة، وافترى الكذب : خاب الرجؿ خيبة إذا لـ ينؿ ما طمب، وفي المثؿ: (وخاب مف افترى)



 

 

إذا اختمقو وأوجده، وافترى عمىاهلل كذبًا، ومراده مف ذلؾ ىو أف مف افترى فقد خاب ظنو، ولـ ينؿ ما 
. طمبو في كؿ شيء

. بدا الشيء إذا ظير، وبدأ خمقو أي ابتدأه: (مف أبدى)
. جانبو: صفحة كؿ شيء: (صفحتو لمحؽ)
فسد وبطؿ، ومراده مف ىذا ىو أف مف أبدى جانبو لمدافعة الحؽ (: (4)ىمؾ عند جيمة الناس)

نكاره ضؿ سعيو وبطؿ أمره . وا 
 __________

 بسنده عف 166أخرجو مف حديث السيد أبو العباس الحسني رضي اهلل عنو في المصابيح ص (1)
أنا السيد )):  بمفظ443محمد بف جبير بف مطعـ عف أبيو، والحديث في مختار الصحاح ص 

، وانظر تخريج الحديث في 3/268، وفي النياية البف األثير 2/831، وفي لساف العرب ((والعاقب
. المصابيح ألبي العباس الحسني

. وىمؾ(: ب)في  (2)
(. ب)لو سقط مف : قولو (3)
 .عند جيمة الناس، سقط مف شرح النيج: قولو (4)
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يريد أف معرفة اإلنساف بأحواؿ نفسو سابقة عمى (: (1)كفى بالمرء جيبًل أف ال يعرؼ قدر نفسو)
كاف اليعرؼ قدر نفسو مف جميع الوجوه فيذا ىو نياية الجيؿ وقصاراه  (2)معرفتو بحاؿ غيرىا، فإذا

وغايتو، أو يريد أف معرفة اإلنساف نفسو ىو مف جممة العمـو الضرورية بؿ ىو أقواىا وأوضحيا، فإذا 
. كاف اليعرؼ حاؿ نفسو مع وضوحو وقوتو فكيؼ يرجى فبلحو في غيرىا

أصمو، والتقوى ىو مصدر : أصؿ الشيء، وسنخ السف: السنخ: (ال ييمؾ عمى التقوى ِسْنخ أصؿ)
كاالتقاء، ومراده مف ىذا ىو أف مف كاف مبلزمًا عمى تقوى اهلل تعالى، وخوفو ومراقبتو في كؿ أحوالو 

فإنو ال يضعؼ أمره، وال يفسد شيء مف أحوالو، والغرض باألصؿ ىا ىنا ىو الشيء أي ال ييمؾ 
. عمى مبلزمة التقوى أصؿ شيء أصبًل، بؿ يكوف مع التقوى إلى نمو وزيادة

عميو، لمتقوى؛ ألنيا بمعنى االتقاء، وىذا مف : الضمير في قولو: (وال يظمأ عميو زرع قـو)
فإف زرعو ال  (3)االستعارات العجيبة، ومراده أف مف كاف ىمو مبلزمة التقوى هلل تعالى والخوؼ منو

ف أصمو اليتطرؽ إليو اليبلؾ، وكيؼ ال والتقوى جوىر نفيس، وقد ورد القرآف بالثناء  يتغير بالظمأ، وا 
: عمى أىؿ التقوى في غير آية

[. 128:النحؿ]{ِإفَّ المََّو َمَع الَِّذيَف اتََّقْوا}: فالمصاحبة باإلعانة، كقولو تعالى: أما أوالً 



 

 

[. 2:الطبلؽ]{َوَمْف َيتَِّؽ المََّو َيْجَعْؿ َلُو َمْخَرًجا}: فتيسير المخرج مف كؿ ىْـّ، كقولو تعالى: وأما ثانياً 
ـْ }: فتكفير السيئات، كقولو تعالى: وأما ثالثاً  ـْ ُفْرَقاًنا َوُيَكّفْر َعنُك ِإْف َتتَُّقوا المََّو َيْجَعْؿ َلُك
[. 29:األنفاؿ]{َسيَّْئاِتُكـْ 

 __________
. أال يعرؼ قدره: في شرح النيج (1)
. فإذ(: أ)في  (2)
 .فيو(: أ)في  (3)
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ـْ َطاِئٌؼ ِمَف الشَّْيَطاِف َتَذكَُّروا }: فالتذكر واإلبصار، كقولو تعالى: وأما رابعاً  ِإفَّ الَِّذيَف اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّي
ـْ ُمْبِصُروفَ  [. 201:األعراؼ]{َفِإَذا ُى

َياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُكوُنوا َمَع }: تعالى (1)فالصدؽ، كقولو: وأما خامساً 
اِدِقيفَ  . ، وغير ذلؾ مف الخصاؿ الشريفة التي تحصؿ بمبلزمة التقوى ودواميا[119:التوبة]{الصَّ

ما يستر بو، وأراد اجعموىا غطاء لجميع عوراتكـ، أما في الديف فمو : الستر: (فاستتروا ببيوتكـ)
مف تضمخ بشيء : ))ستره اهلل، كما ورد في الحديث (2)ارتكب اإلنساف محظورًا في بيتو وتستر بو
(. 3( )(مف ىذه القاذورات فميستتر بستراهلل تعالى

، ستره عف إظيار ىذه األشياء (4)[ستره]وأما في الدنيا فؤلنو لو كاف فقيرًا أو عريانًا ففي البيت 
. وانكشافيا

 __________
. قولو(: أ)في  (1)
. وسنده(: ب)في  (2)
مف أصاب مف ىذه القاذورة شيئًا فميستتر )):  يمفظ4/28الحديث رواه في نياية ابف األثير  (3)

:  بمفظ8/92 ، وفي موسوعة أطراؼ الحديث 3/39، وىو بمفظ النياية في لساف العرب ((بستر اهلل
، 6/157، وتفسير القرطبي 3/323، وعزاه إلى نصب الراية ((مف أصاب مف ىذه القاذورات شيئاً ))

وعزاه إلى  ((مف أتى مف ىذه القاذورات شيئًا فميستتر)):  بمفظ8/21، وىو فييا أيضًا 19/104
. ، ولو فييا أيضًا شواىد أخر، انظرىا ىناؾ4/57تمخيص الحبير البف حجر 

 (.ب)سقط مف  (4)

(1/237 )



 

 

 

: في قولو (2)باإلصبلح، كما خصيا اهلل تعالى (1)[السبلـ]خصيا عميو : (وأصمحوا ذات بينكـ)
، والمراد حاؿ ذات بينكـ، أي األحواؿ التي بينكـ، حتى تكوف أحواؿ [1:األنفاؿ]{َوَأْصِمُحوا َذاَت َبْيِنُكـْ }

ذات البيف، كما : إلفة ومحبة واتفاؽ عمى ذلؾ، ولما كانت تمؾ األحواؿ خافية مبلبسة ليـ، قيؿ ليا
. ذات الصدور، أي باألحواؿ التي بالصدور: قيؿ
َوَكاَف }: (3) [قاؿ اهلل تعالى]وراء يستعمؿ بمعنى خمؼ، ويستعمؿ بمعنى قداـ، : (والتوبة مف ورائكـ)

ـْ َمِمؾٌ  لؤلمريف جميعًا،  (4)أي قداميـ، وىو مف األضداد، وكبلمو ىا ىنا محتمؿ [79:الكيؼ]{َوَراَءُى
فيحتمؿ أف تكوف التوبة قداميـ لتكوف خاتمة ألعماليـ وتكممة ليا، ويحتمؿ أف تكوف التوبة مف 

. خمفيـ لتكوف حاثَّة ليـ عمى فعميا وعمى التمبس بيا
( 5)[ىو]يريد انحصار الحمد في حؽ اهلل تعالى فبل ُيْحمد سواه؛ ألنو : (وال َيْحَمُد حامٌد إال ربو)

أنو ال نعمة إال منو فيكذا ال يحمد أحد  (6)المبتدئ بالنعـ أوائميا وأواخرىا وأصوليا وفروعيا، فكما
. إال ىو

َما َأَصاَبَؾ ِمْف َحَسَنٍة َفِمَف المَِّو }: إذ ال يحصؿ عميو شر إال مف جية نفسو: (وال يمـ الئـ إال نفسو)
[. 79:النساء]{َوَما َأَصاَبَؾ ِمْف َسيَّْئٍة َفِمْف َنْفِسؾَ 

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
(. ب)تعالى سقط مف : قولو (2)
(. ب)سقط مف  (3)
. يحتمؿ(: ب)في  (4)
(. أ)سقط مف  (5)
 .وكما(: ب)في  (6)
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وكبلمو عميو السبلـ في ىذه الخطبة قد اشتمؿ عمى أنواع مف االستطراد، وىو مف عمـ البديع بمكاف 
محوط رفيع، وىو خروج مف كبلـ إلى كبلـ آخر، ال مناسبة بيف األوؿ والثاني، فبينا ىو يتكمـ في 

خرج إلى وصؼ  [إذ]الجنة والنار إذ خرج إلى وصؼ الطريؽ الجادة، وبينا ىو يتكمـ في الطريؽ 
صبلح ذات البيف، وبينا ىو يتكمـ في ذلؾ إذ خرج إلى الحمد هلل والمبلمة لمنفس، وىذا مف  التقوى وا 

. بديع الببلغة وغريبيا، وغرضنا مف ذلؾ ىو التنبيو عمى إحاطتو بفنوف الببلغة



 

 

 
 ومف كبلـ لو عميو السبلـ في صفة مف يتصدى لمحكـ بيف األمة وليس أىبًل لذلؾ (17)
إنزاؿ  (1)البغض مف جية اهلل تعالى إنما يكوف حقيقتو: (إف أبغض الخبلئؽ إلى اهلل تعالى رجبلف)

المضار بالمبغوض الغير،كما أف المحبة مف جيتو إنما ىي إرادة إنزاؿ المنافع بالمحبوب، والمحبة 
تياف  خبلصيا لو، والبغض لو يكوف ىو مبلبسة المعاصي وا  لو ىي إرادة الطاعات لوجيو وا 

فبلف يبغض اهلل، فالغرض بو إتياف معاصيو التي حظرىا : المحظورات التي نيى عنيا، فإذا قيؿ
. ونيى عنيا

أي أحوجو إلييا، وتركو عف اإلعانة باأللطاؼ وسائر االستصبلحات مف : (رجؿ وكمو اهلل إلى نفسو)
. فبلف َوَكمة أي يكؿ أمره عمى غيره، ومف كانت ىذه حالو: جيتو، مف قوليـ

. بالجيـ أي مائؿ: (فيو جائر)
. العدؿ، ومعناه عف الطريقة العدلة: القصد: (عف قصد السبيؿ)
َقْد َشَغَفَيا }: شغفو الحب، أي بمغ شغافو، ومنو قولو تعالى: عبلؽ القمب، يقاؿ: الشغاؼ: (مشغوؼ)

. أي دخؿ حبو تحت شغافيا [30:يوسؼ]{ُحبِّا
 __________

 .إنما يكوف حقيقة(: أ)في  (1)
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ما ابتدع، وىو ما كاف مناقضًا لمسنة، وىو الضبللة بعينيا، فإف جعمنا الكبلـ : البدعة: (بكبلـ بدعة)
ف جعمناه منونًا فمعناه بكبلـ ذي بدعة،  مضافًا إلى البدعة فمعناه بكبلـ صاحب بدعة أي ضبللة، وا 

. أي ذي ضبللة يضؿ ألجمو مف سمعو
ما أف يكوف مدعوًا، : (ودعاء ضبللة) أي وىو مشغوؼ بدعاء ضبللة، إما بأف يكوف داعيًا إلييا وا 

ذا كاف عمى الحاؿ التي وصفيا . وا 
. محنة، وبموى: (فيو فتنة)
. لمف أراد الزيغ والضبلؿ عف الحؽ بسببو ومف أجمو: (لمف افتتف بو)
َوَضمُّوا َعْف }: ضؿ عف الطريؽ إذا ماؿ عنيا، ولـ يصبيا، ومنو قولو تعالى: مف قوليـ: (ضاؿ)

[. 77:المائدة]{َسَواِء السَِّبيؿِ 
. منحرؼ عف ىدي األنبياء واألئمة والصالحيف مف العمماء: (عف ىدي مف كاف قبمو)
. مف أضمَّو ُيِضمُّو إذا أزالو عف الطريؽ لمف كاف متابعًا لو: (مضؿ لمف اقتدى بو)
. بقولو وأفعالو التي يشاىدىا مف كاف مقتديًا بو: (في حياتو)



 

 

مف سّف سنة سيئة )): بأخباره التي تؤثر عنو، كما ورد عنو صمى اهلل عميو وآلو وسمـ: (وبعد وفاتو)
(. 2(( )وزرىا ووزر مف عمؿ بيا إلى يـو القيامة (1)كاف عميو

 __________
. لو(: أ)في  (1)
، وعزاه 8/319، في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي ((ووزر مف عمؿ بيا: ))الحديث إلى قولو (2)

ومف سف في اإلسبلـ سنة سيئة فعمؿ بيا كاف )): ، وىو بمفظ3/109إلى مصنؼ ابف أبي شبية 
، أخرجو مف حديث برقـ ((عميو وزرىا ووزر مف عمؿ بيا مف غير أف ينقص مف أوزارىـ شيء

 بسنده عف جرير بف عبد اهلل البجمي، ورواه في مسند 363اإلماـ أبو طالب في أماليو ص (415)
 .(وانظر تخريجو فيو) في الباب العاشر والمائة وعزاه إلى أبي طالب 2/41شمس األخبار 
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غوائو لو، كما قاؿ تعالى: (حمَّاؿ خطايا غيره) ـْ َكاِمَمًة َيْوـَ }: بما كاف مف إضبللو وا  ِلَيْحِمُموا َأْوَزاَرُى
واََل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر }: ، وال يحمؿ إال عمى ذلؾ ليطابؽ[25:النحؿ]{اْلِقَياَمِة َوِمْف َأْوَزاِر الَِّذيَف ُيِضمُّوَنُيـْ 

[. 164:األنعاـ]{ُأْخَرى
أي بما كسبت نفسو مف الخطايا، فحاصؿ كبلمو فيما قالو أف مف وصؼ حالو (: (1)رىف بخطيئتو)

مغرور بكبلـ البدعة، مشغوؼ بالدعاء إلى الضبللة، وىذا كثير ما يعرض ألقواـ، فإذا وجد واحد 
يغتر بما يقرع  (2)منيـ كبلمًا وحشيًا أو تيويبًل في عبارة عوؿ عميو واعتمده واستند إليو، وىذا كـ

سمعو مف وحشي كبلـ الفبلسفة وتيويبلتيـ كإضافة ىذه اآلثار إلى الحركات الفمكية بعناية العقوؿ 
الفمكية، وغير ذلؾ مف (3)السماوية، وبما يظير مف التفاعؿ في المواد العنصرية بالوسائط 

وعف الشريعة بالناموس، وعف النبوة بالقوة  (4)التيويبلت، ونحو تعبيرىـ عف الخالؽ بالمتحرؾ
القدسية، وما شاكمو مما ليس وراءه طائؿ، وال ثمرة لو وال حاصؿ، فنعوذ باهلل مف غمبة الجيؿ 

. واستحكاـ الضبللة
. قمش الشيء إذا جمعو مف جيات متفرقة: (ورجؿ َقَمَش جيبلً )
. أوضع الجمؿ في سيره إذا أسرع فيو: أي مسرع، مف قوليـ: (ُموِضعٌ )
أي أنو أسرع فييـ بالدعاء إلى الضبللة وأنواع كؿ جيالة، ويحتمؿ أف يكوف : (في جّياؿ األمة)

رجؿ موضع إذا كاف غير كامؿ الخمؽ، ومعناه ناقص في خمقو : موّضع بتشديد الضاد، مف قوليـ
. دعاءه في جياؿ األمة

ما غار لغيره مدلس : (غارٍ ) إما بمعنى غرُّ أي جاىؿ ليس لو خبرة باألمور ما يأتي منيا وما يذر، وا 
. عميو



 

 

 __________
. بخطيتو(: أ)في  (1)
. كما ثبتو( ب)كما، وفي (: أ)في  (2)
. بالرسائط(: أ)في  (3)
 .بالمحرؾ(: أ)في  (4)

(1/241 )

 

جمع غبش، وىو ما يكوف مف الظبلـ آخر الميؿ، ومراده أنو غر : األغباش: (في أغباش الفتنة)
. وغار لغيره، ومع ذلؾ فإنو حاصؿ في ظبلـ الفتنة ودجائيا

ما : مف قوليـ: (َعـٍ ) رجؿ عـ إذا كاف غير مبصر، والمراد ىا ىنا إما عمى القمب فبل بصيرة لو، وا 
. فبل يبصر بعينو ما ىو المعوؿ عميو في األمور كميا (1)عمى العيف

ىدنة عمى : االسـ مف الميادنة، وىي السكوف والدعة، ومنو قوليـ: اليدنة: (بما في َعْقِد اليدنة)
المصالحة، ومراده مف ذلؾ ىو أف َمْف ىذه حالو فإنو في : غؿ، والميادنة (2)دجف أي سكوف عمى

. غطاء عما يوجب اليدنة والمصالحة، وعما يوجب خبلفيا
المعاني  (3)لقبو مف ال يشابو الناس إال في الشبح والصورة اإلنسانية، فأما.: (قد سماه أشباه الناس)

. المحمودة والصفات العالية فبل حظ ليـ فييا
. سموه عالمًا بزعميـ وجيبًل منيـ: (عالماً )
. أي ليس بالعالـ؛ ألف َمف كانت ىذه حالو فميس معدودًا مف العمماء وال محسوبًا منيـ: (وليس بو)
. بكر، وأبكر، واستبكر: كؿ مف بادر إلى تحصيؿ الشيء بسرعة وعجمة، يقاؿ لو: (بكَّر)
. فطمب التكثير: (فاستكثر)
وىذا صحيح؛ ألف كؿ ما جمعو فيو جياالت وضبلالت، : (مف جمع ما لو قؿَّ منو خير مما كثر)

. كاف نقصانو خيرًا مف الزيادة فيو (4)والزيادة مف الجيؿ زيادة مف العمى، فميذا
 __________

. العينيف(: ب)في  (1)
. كما أثبتو( ب)غؿ غؿ، وفي (: أ)في  (2)
. وأما(: ب)في  (3)
 .وليذا(: ب)في  (4)
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َحتَّى ِإَذا َأَخْذَنا }: (1)حتى ىا ىنا حرؼ ابتداء، مثميا في قولو تعالى: (حتى إذا ارتوى مف آجف)
ـْ ِباْلَعَذابِ  المتغير الريح والطعـ : الشرب الكامؿ، واآلجف ىو: ، واإلرتواء ىو[64:المؤمنوف]{ُمْتَرِفيِي

. مف األمواه، واستعاره ىا ىنا لئلكثار مف الجيؿ
ىذا أمر ال طائؿ : (3)مف شيء ليس فيو فائدة، وال لو ثمرة، يقاؿ (2)ازداد: (وأكثر مف غير طائؿٍ )

فيو، إذا لـ يكف فيو غنى وال فائدة تعود عمى صاحبو، وال يستعمؿ إال في النفي كما قالو عميو السبلـ 
. ىا ىنا

. تمكف في مجمسو: (جمس)
. والناس مف ورائو، ومف خمفو وأمامو محدقوف بو، يطمبوف مثؿ ما يطمب مف العمماء: (بيف الناس)
. بزعمو (4)يقضي الخصومات والمسائؿ المعظمة: (قاضياً )
. متكفبلً : (ضامناً )
زالة المشتبو: (لتخميص) . إلبانة الغامض مف غيره وا 
، وىذا منو : (ما التبس عمى غيره) عمى مف ىو أوثؽ منو بحثًا، وأصمب ديانة، وأشد ممارسة لمعمـو

. تيكـ واستيجاف لمف وصفنا حالو
بو أي : نزلت بو المنية، ونزلت بو الحادثة، وقولو: حدثت وحصمت، مف قوليـ: (فإف نزلت بو)

. الصقتو وخالطت قمبو
باب مبيـ، إذا كاف : واحدة مف المسائؿ التي ال يعرؼ ليا باب، أخذًا مف قوليـ: (إحدى المبيمات)

. مغمقاً 
. أمر ميـ إذا كاف شديدًا صعباً : أي الشدائد، مف قوليـ (الميمات): وفي نسخة أخرى

. أعد وأصمح مف أجميا ومف سببيا: (ىيَّأ ليا)
أضعؼ الشيء، استعارة لو مف ضعاؼ الماشية، فإنيا تسمى حشوًا : والحشو(: (5)حشوًا مف رأيو)

. لضعفيا، استمده مف رأيو، وعوؿ عميو، وصار إمامًا لو
 __________

(. ب)تعالى سقط مف : قولو (1)
. أراد(: أ)في  (2)
. فقاؿ(: ب)في  (3)
. العظمة(: ب)في  (4)
 حشوًا رثًا مف رأيو: وشرح النيج( ب)في  (5)
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، استقواه زعمًا (1)ما يسقط مف متاع البيت مف األخبلؽ: الشيء البالي، والرثة: والرثُّ ىو: (رثَّاً )
. منو أنو عمى بصيرة

. فعؿ األكياس واألفاضؿ مف أىؿ البصائر مف العمماء: (ثـ قطع بو)
مف ىا ىنا البتداء الغاية، والمعنى فيو مف اختبلط األشياء المشتبية، : (فيو مف َلْبِس الشبيات)

. وارتباكيا عميو
ىذه الناسجة، فإنو  (2)في ضعؼ أمره، وىو أف رأيو وحكمو مشبو نسج: (في مثؿ نسج العنكبوت)

ال ضعؼ مثؿ ضعفو، فإنو ينقطع بتحريؾ اليواء فضبًل عما وراء ذلؾ مف األمورالشديدة، فجعؿ ما 
. ينسجو مثااًل في الضعؼ لما يحصؿ مف فكرة ىذا الجاىؿ، فمف ىذه صفتو في عدـ البصيرة

ألف التمييز بيف الخطأ والصواب إنما يكوف لمف يعرؼ الصواب فيأتيو، : (ال يدري أصاب أـ أخطأ)
ويعرؼ الخطأ فيجتنبو، فأما مف ال يميز بينيما فيذا الذي وصفنا حالو، فإنو ال يمكنو معرفة واحد 

. منيما بحاؿ، فيو في لبس مف أمره
. إف قدر اإلصابة فيما ىو فيو (: أصاب (3)إف)
. فيو عمى إشفاؽ مف أف يكوف مخطئاً : (خاؼ أف يكوف قد أخطأ)
ف أخطأ) . قدرالخطأ فيما فعؿ: (وا 
. جوز أف تكوف اإلصابة حاصمة في فعمو: (رجا أف يكوف قد أصاب)

ـَ جعؿ متعمؽ الخوؼ الخطأ، وجعؿ متعمؽ الرجاء ىو اإلصابة، وىو في كؿ واحد منيما  سؤاؿ؛ ِل
عمى غير قطع ويقيف؟ 

وجوابو؛ ىو أف الخوؼ إنما يكوف في األمور المكروىة، والخطأ مف جممتيا، والرجاء إنما يكوف في 
أخاؼ األسد، وأرجو الفرج، وال ينعكس األمر : األمور المحبوبة، والصواب مف جممتيا، وليذا يقاؿ

. لما قررناه
. قد صارمف جممة الجّياؿ: (جاىؿ)

 __________
. الثياب البالية: األخبلؽ (1)
. بنسج(: ب)في  (2)
 .فإف: ، وفي شرح النيج(ب)بأف، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
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(. 2)بأف زاد عمييـ حتى خبط في كؿ واٍد مف أودية الجيالة (1)قد تميز منيـ: (خّباط جياالت)
الذي ال يبصر في الميؿ لضعؼ في بصره، واستعاره ىا ىنا لمف يقدـ عمى : العاشي ىو: (عاش)

. األشياء بغير بصيرة
أوطاني عشوة أي أمرًا ممتبسًا، وقد : أف تركب أمرًا مف غير بياف، يقاؿ: العشوة: (رّكاب عشوات)

رّكاب، عمى أف معناه أف ركوبو كثير بمنزلة ضرَّاب لمف يكثر ضربو، وفي : جعمت المبالغة في قولو
نما ىي عشوات كثيرة: قولو . عشوات، يعني أنيا ليست عشوة واحدة، وا 

. يريد أنو ليس عمىالحقيقة في أمره في فتواه: (لـ يعض عمى العمـ)
. ببصيرة نافذة، والعض بالضرس مف االستعارات الحسنة: (بضرس قاطع)
ذرت الريح التراب، وأذرتو إذا أذىبتو وطيرتو ذروًا وذريًا، قاؿ اهلل : (يذري الروايات إذراء الريح)

أراد بو الريح، واإلذراء مصدر أذرت، وذروًا وذريًا مصدراف  [1:الذاريات]{َوالذَّاِرَياِت َذْرًوا}: تعالى
. لذرت

المتكسر البالي، ومراده مف ذلؾ أنو ينشرالروايات، ويذيعيا كذبًا وافتراء وتقواًل : (اليشيـ مف النبات)
َيْحُجُر، وال بصيرة نافذة، وأبمغ مما ذكرتو  (3)كنشر الريح ليشيـ النبات ودقاقو ويابسو مف غير ورع

: أنو
الحقيؽ بالشيء، : اْلَمِميءُ (: (4)[وال ىو أىؿ لما فوض إليو]ال َمِميٌء واهلل بإصدار ما ورد عميو)

أصدرتو فصدر أي أرجعتو : الرجوع، يقاؿ: فبلف َمميء بكذا، إذا كاف حقيقًا بو، واإلصدار ىو: يقاؿ
ليس حقيقًا بأف يرجع ما ورد عميو مف الفتاوى عمى وجييا لما  (5)فرجع، ومراده مف ذلؾ أنو لجيمو

. ىو عميو مف الغباوة
 __________

. كما أثبتو( ب)عمميـ، وفي (: أ)في  (1)
(. ب)الجياؿ، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. وزع(: ب)في  (3)
(. أ)سقط مف  (4)
 .بجيمو(: ب)في  (5)
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حَسب الشيء بفتح العيف يحُسبو بضميا، إذا عدَّه وقدَّره، : (ال يحسب العمـ في شيء مما أنكره)
[ 47:إبراىيـ]{َفبَل َتْحَسَبفَّ المَّوَ }: وَحِسَبو بكسرىا يحَسبو بكسرىا وفتحيا إذا ظنَّو، قاؿ اهلل تعالى

بالكسر والفتح جميعًا، وسماعنا فيو بالضـ ىاىنا، ومراده أنو لـ يقدر جيمو وتيالكو في اإلعجاب 



 

 

. بنفسو، اليعد ما أنكره عممًا بؿ يعتقد أف ما معو ىو العمـ بعينو وأف ما عداه جيؿ
إذا فتحت حرؼ المضارعة مف يرى فيو يعني يعمـ، : (وال يرى أف مف وراء ما بمغو منو مذىبًا لغيره)

ف ضممتيا فيو بمعنى يظف، والمعنياف متقارباف، والمعنى فيو ىو أنو  ال يغمب عمى  (1)[اليعمـ و]وا 
ظنو أف مف وراء ما يبمغو ويصؿ إليو رأيًا لغيره قد سبؽ إليو فيقطع برأيو اعتمادًا عميو، وغرض أمير 

المؤمنيف تعويمو عمى رأي نفسو، وترؾ االلتفات إلى ما سواه، وىذا إنما يكوف منكرًا عمى أحد 
: وجييف
فبأف تكوف المسألة اجتيادية، فيوجب عمىالناس التزاـ قولو جيبًل منو، والمسألة خبلفية وىو : أما أوالً 

. إف مف وراء ما بمغو مذىبًا لغيره: ظاىر كبلمو، وليذا قاؿ
خطأ لمخالفتو  (2)فبأف يكوف خبلؼ ما قالو قد وقع عميو اإلجماع، فتكوف فتواه بعد ذلؾ: وأما ثانياً 

. لئلجماع القاطع، فاإلنكار عميو ال يميؽ إال عمى ما ذكرناه
ف أظمـ عميو أمر اكتتـ بو) إذا وقع في معضمة، : كتـ الشيء وأكتمو إذا أضمره وستره، يقوؿ: (وا 

وانسدت عميو حميع مسالكيا أضمرىا في نفسو، ولـ يذاكر بيا العمماء ولـ يطمب فييا وجو الحؽ مف 
نما أضمرىا . جية غيره، وا 

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
 .فيكوف فتواه بذلؾ(: ب)في  (2)
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ألف جيمو بوجييا وجيمو بمعرفة نفسو، ىو ضـ جيؿ إلى جيؿ، فمو : (لما يعمـ مف جيؿ نفسو)
جيؿ وجييا وعرؼ حاؿ نفسو في القصور عف إدراكيا وفزع إلى مف ىو أفضؿ منو في حميا لكاف 

. قد سمـ مف أحد الجيميف
مف حيفو وظممو، أي مف أجؿ : الصوت، مف جوره: الصراخ ىو: (تصرخ مف جور قضائو الدماء)

بطاؿ لحقيا ما بالنقصاف فيكوف فيو إىدار لمدماء وا  . جور قضائو الدماء إما بالزيادة فيكوف ظممًا، وا 
رفع الصوت، وىو أبمغ مف الصراخ، وعجيجيا إنما يكوف : العجيج: (وتعج منو المواريث إلى اهلل)

ما ذكره مف اإلنكار عمى مسألة قد  (1)بإعطاء مف ال يستحقيا أو بحرماف مف يستحقيا، وىذا أنيى
ما أف تكوف مسألة اجتيادية، وليس أىبًل لبلجتياد، وال حاز  وقع فييا اإلجماع ثـ حكـ بخبلفو، وا 

بطالو سناد (2)منصبو فعمى أحد ىذيف الوجييف يتوجو إنكار حكمو، وا  ، إسناد الصراخ إلى الدماء، وا 
العجيج إلى المواريث واد مف أودية االستعارة، والغرض المبالغة في حيفو في المواريث والدماء، ومف 

: يمدح امرأة (3)بميغ االستعارة قوؿ ابف المعتز



 

 

ِلُجَناِة الحسِف عنابًا .... أثمرْت أغصاُف َراَحِتَيا 
. يريد أف أنامؿ ىذه التي ىي كاألغصاف أثمرت لطالبي الحسف شبو العناب مف أطرافيا

: ومنو قولو
فيذا يدَّعي أْف لمشماِؿ يدا .... إذ أصبحت بيد الشماؿ ِزَماميا 

 __________
(. ب)أنيى، وما أثبتو مف ( ب)إنما، وفي (: أ)في  (1)
بطاؿ، وفي (: أ)في  (2) . ما أثبتو( ب)وا 
، [ ى296-247]عبد اهلل بف محمد المعتز ابف المتوكؿ ابف المعتصـ العباسي، أبو العباس : ىو (3)

الشاعر المبدع، خميفة يـو وليمة، ولد في بغداد، وأولع باألدب، فكاف يقصد فصحاء األعراب ويأخذ 
 (.119ػ4/118انظر األعبلـ )الزىر والرياض، والبديع وغيرىما : عنيـ، وصنَّؼ كتبًا منيا
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. وىو الريح، وأف لمسحابة زمامًا، وغير ذلؾ مف بديع االستعارة وغريبيا
. أي ىذا الذي قمش جيبلً (: (1)مف معشر)
. ال بصيرة ليـ في حياتيـ بالعمـ: (يعيشوف ّجياالً )
ضبلليـ لغيرىـ بتمبيسيـ عميو وجو الصواب: (ويموتوف ُضبلَّالً ) . عف الحؽ بزيغيـ عنو، وا 
بار المتاع يبور بورًا إذا كسد، وفي : (ليس فييـ سمعة أبور مف الكتاب إذا تمي عمييـ حؽ تبلوتو)

يريد أف ىؤالء يكوف كتاب اهلل بينيـ كالسمعة البائرة التي  (2) ((نعوذ باهلل مف بوار األيـ)): الحديث
. ال يريدىا أحد؛ لكثرة إغفاليـ واطراحيـ ألحكامو وعمومو

يريد أنيـ يعرضوف عند : (وال سمعة أنفؽ بيعًا، وال أغمى ثمنًا مف الكتاب إذا حرّْؼ عف مواضعو)
ظيار أحكامو، ويقبموف إذا ُغيّْر عف مواضعو بالتأويبلت الكاذبة والتخييبلت الباطمة  تبلوة الكتاب، وا 

التي توافؽ آراءىـ وتطمئف بيا قموبيـ، وتكوف فسحة ليـ فيما ىـ فيو مف ارتكاب الفواحش، 
. واالنيماؾ في المذات المحرمة

. إذ ال يعرفونو بفعمو، وال يأمروف بو فيو منكر عندىـ(: ال عندىـ أنكر مف المعروؼ(3)و)
لكثرة وقوعيـ فيو، وتمبسيـ بو، وأمرىـ بو فبل ينكرونو ألنسيـ بو، وفي : (وال أعرؼ مف المنكر)

كبلمو ىذا ىزّّ لؤلعطاؼ، وتحريؾ لميمـ في إدراؾ العمـ وتحصيؿ البصائر النافذة، وتحذير عف 
. الفتوى بغير بصيرة
 __________

. إلى اهلل أشكو مف معشر: في النيج (1)



 

 

. 1/161النياية البف األثير  (2)
 .الواو، زيادة في شرح النيج (3)
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 في ذـ اختبلؼ العمماء في الفتيا (1[)عميو السبلـ]ومف كبلـ لو  (18)
ُفعمى بضـ الفاء تبقى ياؤىا مف غير قمب  (2)الفتوى والفتيا مصدراف، كبلىما مف الياء؛ ألف

الفتيا : كالقضاء مف قضيت، وَفعمى بفتح الفاء تقمب ياؤىا واوًا كالدعوى مف دعيت، فميذا تقوؿ
. الفتوى فتقمبيا واوًا كما ذكرناه فرقًا بينيما: فتبقييا ياءًا عمى حاليا، وتقوؿ

: واحد: (ترد عمى أحدىـ القضية في حكـ)
أراد أنو إذا نزلت بأحدىـ إحدى النوازؿ واحتيج إلى معرفة (: األحكاـ فيحكـ فييا برأيو (3)مف)

. حكميا، فأعمؿ فييا رأيو، وراجع في حكميا خاطره، ثـ حكـ فييا بحكـ
. ثـ يستفتي ويطمب فييا رأي غيره كما طمب منو: (ثـ ترد تمؾ القضية بعينيا عمى غيره)
. بحيث ال يجتمعاف عمى حكـ واحد فييا: (فيحكـ فييا بخبلؼ قولو)
أراد ثـ تعرض تمؾ القضية بعينيا عمى : (ثـ يجتمع القضاة بذلؾ عند اإلماـ الذي استقضاىـ)

اإلماـ، ألنو ىو الغاية في ذلؾ كمو، مف حيث كاف بيده الحؿ والعقد واألمر والنيي واإلثبات والنفي، 
. وىذه منو حكاية لحاليـ في الفتوى وتعجب مف حاليـ لما كاف عمى ىذه الصفة

. فبل ينكر عمى أحد منيـ مقالتو، وال ينبّْيو عمى خطإه(: (5)فيصوّْب آراءىـ جميعاً )
لييـ واحد) . فكيؼ يختمفوف في حكمو مف تحميؿ أو تحريـ: (وا 
. فكيؼ يختمفوف في شرعو، وقد ذـ االختبلؼ إلييـ، وفيموا قبحو مف جيتو: (ونبييـ واحد)
. فكيؼ يختمفوف في معناه(: واحد (4)وكتابيـ)

: أف إنكاره ىذا إنما يكوف عمى أحد وجوه ثبلثة: واعمـ
 __________

. زيادة في شرح النيج (1)
. لكف(: ب)في  (2)
(. ب)مف، سقط مف : قولو (3)
. فيصوب فييا آراءىـ جميعاً (: ب)في  (4)
 .وكتابو(: ب)في  (5)
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أف تكوف ىذه المسألة التي فرض وقوع الخبلؼ فييا بيف اإلماـ والقضاة فييا حكـ قاطع ثـ : أوليا
ذ كاف األمر فييا كما قمناه فالحؽ فييا واحد وما عداه خطأ، فيكوف تصويب اإلماـ ليـ  اختمفوا فيو، وا 

. خطأ، واختبلفيـ فييا أيضًا خطأ
أف يكوف اإلماـ وقضاتو ناقصيف عف مرتبة االجتياد كميـ، والمسألة اجتيادية، لكنيـ ليسوا : وثانييا

ذا صّوبيـ اإلماـ فيو خطأ أيضًا لقصورىـ  أىبًل لبلجتياد، فيـ إذا حكموا فييا برأييـ فيو خطأ، وا 
. عف ذلؾ
أف تكوف المسألة اجتيادية، ويكوف مذىب أمير المؤمنيف أف الحؽ في المسائؿ االجتيادية : وثالثيا

واحد كا لمسائؿ القاطعة، والوجياف األوالف المذاف عمييما التعويؿ في تأويؿ كبلمو ىاىنا؛ فإف القوؿ 
عنو، وال أثره عنو " بأف الحؽ واحد في المسائؿ المجتيدة ليس مأثورًا عنو، وال حكاه أحد مف أئمتنا 

المسائؿ الخبلفية األصولية،  (2)مف (1)[فيما نقموه]أحد مف العمماء، ولو كاف لنقمو األصوليوف 
بأنو مذىب لو، وقد كانت مجالس االشتوار لمصحابة رضي اهلل عنيـ في األقضية : وكيؼ يقاؿ

واألحكاـ والفتاوى تفترؽ بيـ عمى االختبلؼ فيما بينيـ في ىذه األشياء مف غير نكير وال ذـ، ومرة 
أحد منيـ إنكار عمى صاحبو فيما ذىب إليو  (3)يخالفيـ أمير المؤمنيف، ومرة يوافقيـ، ولـ يسمع مف

ىذا رأيي وىذا رأيؾ، فعمى ىذا يكوف تأويؿ : المخالفة بأف يقولوا (4)[في]وال ذـ لو، بؿ يعتذروف 
. كبلمو فيما ذكره مف اختبلؼ الفتوى

 __________
(. ب)سقط مف  (1)
. في(: ب)في  (2)
. عف(: ب)في  (3)
 (.أ)سقط مف  (4)
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أراد فكاف اختبلفيـ الواقع عف أمر (: (1)[أـ نياىـ عنو فعصوه]! أفأمرىـ اهلل باالختبلؼ فأطاعوه)
مف جية اهلل تعالى إذا وقع كانوا ممتثميف ألمره كسائر األوامر الشرعية؟ وىذا االستفياـ وارد عمى 

. جية اإلنكار
( 2)أراد أو كاف سبب الخبلؼ ىو أف الديف لـ: (!أـ أنزؿ اهلل دينًا ناقصًا فاستعاف بيـ عمى إتمامو)

يتـ أمره فوكؿ بعضو إلى رأييـ فأتموه؟ 



 

 

يريد أو شاركوه في اإلليية ومعرفة : (!أـ كانوا شركاء لو، فميـ أف يقولوا، وعميو أف يرضى)
المصمحة، فميـ أف يقولوا مف جية أنفسيـ لما عرفوا المصمحة، وعميو أف يرضى بأقواليـ لما كاف 

كأحدىـ؟ 
فؤل جؿ ىذا (: عف تبميغو وأدائو؟ (3)[صمى اهلل عميو وآلو]أـ أنزؿ اهلل دينًا تامًا فقصر الرسوؿ )

، فإذا كانت االحتماالت ىذه ال وجو ليا، وال يمكف حصوؿ واحد منيا (4)استغنى بيـ في إببلغيـ
بطؿ االختبلؼ في الديف، ولف يكوف الحمؿ مستقيمًا إال عمى ما ذكرناه وتأولناه، ثـ أورد آيات مف 

ْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْف }: )(5)القرآف مستداًل بيا عمى عدـ االختبلؼ في القرآف، كقولو تعالى َما َفرَّ
إذا كاف القرآف مشتمبًل عمى كؿ شيء في : ووجو االستدالؿ بيا أنا نقوؿ: [38: األنعاـ(]{َشْيءٍ 

! البياف فمف أيف يقع الخبلؼ؟
 __________

. وفي شرح النيج( ب)، وىو في (أ)سقط مف  (1)
(. ب)لـ يتـ، وما أثبتو مف (: ب)اليتـ، وفي (: أ)في  (2)
. زيادة في النيج (3)
. إببلغو(: ب)في  (4)
 .وفيو تبياف كؿ شيء{ ما فرطنا في الكتاب مف شيء}: واهلل سبحانو يقوؿ: في شرح النيج (5)
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ذا كاف موضحًا لجميع األشياء استحاؿ وقوع الخبلؼ  [89:النحؿ]({ِتْبَياًنا ِلُكؿّْ َشْيءٍ }): وقولو تعالى وا 
. فيو ألف االختبلؼ أمارة االضطراب واالرتباؾ، وىو مناقض لكونو بيانًا فيجب نفي الخبلؼ بداللتو

ووجو (: [82: النساء(]{َوَلْو َكاَف ِمْف ِعْنِد َغْيِر المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتبَلفًا َكِثيًرا}: )(1)وقولو تعالى
الداللة مف ىذه اآلية ىو أف ظاىرىا يؤذف بأنو لو كاف مف جية غير اهلل لكاف فيو االختبلؼ، وقد 

تقرر بالبرىاف القاطع أنو مف جية اهلل تعالى فيجب بطبلف االختبلؼ فيو، وىذا ىو مقصودنا، 
ويجب حمؿ ما ذكره عميو السبلـ في ذـ االختبلؼ عمى ما كاف فيو مخالفة لؤلدلة القاطعة، فأما 

االختبلؼ  (3)وقوع االختبلؼ في المسائؿ االجتيادية فبل وجو لئلنكار عمى (2) [مف]ماعدا ذلؾ 
فييا بحاؿ، لما أوضحناه، مف أنو عميو السبلـ قد خالؼ وخولؼ في المسائؿ االجتيادية، ولـ ينكر 

اجتمع رأيي ورأي عمر عمى تحريـ بيع ): عمى الصحابة فيما خالفوه وال أنكروا عميو، وليذا قاؿ
مف غير نكير ألحدىما عمى اآلخر، وىكذا القوؿ في سائر  (4)(أميات األوالد، وأنا اآلف أرى بيعيفَّ 

الصحابة، فإف االجتياد فييـ مشتير مف غير نكير وال مخالفة، وتقرير قاعدة القياس، والرد عمى 
. منكريو، قد ذكرناه ونصرناه في الكتب األصولية، وأوردنا مقالتيـ في ذلؾ



 

 

 __________
وذكر أف الكتاب يصدّْؽ بعضو بعضًا، وأنو ال اختبلؼ فيو، فقاؿ : ) قبمو في شرح النيج (1)

. {ولو كاف مف عند غير اهلل لوجدوا فيو اختبلفًا كثيراً }: سبحانو
(. أ)سقط مف  (2)
. في(: أ)في  (3)
انظر الرواية ومناقشة ذلؾ في كتاب أصوؿ األحكاـ لئلماـ أحمد بف سميماف عميو السبلـ، انظر  (4)

 .ذلؾ في كتاب البيوع، وكتاب أصوؿ األحكاـ تحت الطبع بتحقيؽ األستاذ عبد اهلل بف حمود العزي
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ف القرآف ظاىره) نما كاف : المعجب، يقاؿ: األنيؽ(: أنيؽ (1)وا  أنؽ الشيء يأنؽ أنقًا، إذا أعجب، وا 
معجبًا لما فيو مف الداللة عمى األسرار الدقيقة، والمعاني المعجبة، التي ال تزاؿ غضة  (2)ظاىره

. طرية عمى وجو الدىر باستنباط العمماء، وأىؿ الفطانة في كؿ زماف
بئر عميؽ إذا كاف قعرىا بعيدًا، ومراده أف كؿ ما يستخرج مف بواطف القرآف وأسراره : (وباطنو عميؽ)

. فإنو بعيد غوره ال يستخرج إال بالقرائح الذكية والفطف األلمعية
. فني الشيء إذا عدـ وذىب، أي ال تزوؿ عجائبو: (ال تفنى عجائبو)
. تقضَّى الشيء إذا زاؿ، فغرائبو ال زاوؿ ليا بحاؿ: (وال تنقضي غرائبو)
كما يستعار النور لمداللة والحجة فقد تستعار الظممة لمجيؿ والبدعة، : (وال تكشؼ الظممات إال بو)

ومراده أف كؿ مجيوؿ مف األحكاـ التي تضمنيا ال ينكشؼ عماه إال بوساطتو، وال يرفع حجابو إال 
. بداللتو

 __________
. كما أثبتو( ب)ظاىر، وفي (: أ)في  (1)
 (.ب)ظاىرًا، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
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، وىو عمى منبر الكوفة يخطب (1)ومف كبلـ لو عميو السبلـ قالو لؤلشعث بف قيس (19)
يا أمير المؤمنيف، ىذه عميؾ ال : فقاؿ لو (2)[فيو]فمضى في بعض كبلمو شيء اعترضو األشعث 

: أي قبضو مف التطمع إليو تصغيرًا مف قدره وحقارة لو، ثـ قاؿ لو: فخفض بصره إليو. لؾ



 

 

ىذه عميؾ ال لؾ، إنما ىو كبلـ مف يميز بيف األمور : أراد أف قولو: (وما يدريؾ ما عميَّ مّما لي)
ويتفطف ليا ببصيرة نافذة، ويعض عمى العمـ بضرس قاطع، فأما مف ىو معدود في األغمار وفي 

. أىؿ الجيؿ، دائـ السقوط والعثار (3)اختبلالت
الطرد واإلبعاد عف رحمة اهلل، والمعنة ىي االسـ، : المعف ىو: (عميؾ لعنة اهلل ولعنة البلعنيف)

فَّ َعَمْيَؾ المَّْعَنةَ }: والمصدر منو المعف، كما قاؿ تعالى في االسـ : وقاؿ في المصدر [35: الحجر] {َواِ 
ـْ َلْعًنا َكِبيًرا} . إنما أنت [68: األحزاب] {َواْلَعْنُي
. أراد بالحائؾ ىاىنا النماـ الذي يحمؿ الكبلـ بيف الخمؽ إلدخاؿ البغضاء: (!حائؾ ابف حائؾ)
يريد أنؾ تظير اإلسبلـ مف لسانؾ، وباطنؾ مشتمؿ عمى خبلفو، وأبوؾ أيضًا : (!   منافؽ ابف كافر)

كافر لنعمة اهلل تعالى بما يظير منو مف المخالفة في الديف، أو أراد أنو كافر حقيقة الحتماؿ الردة 
. في حالو

يريد أنو قد أسر في الكفر مرة وفي اإلسبلـ مرة !(: (4)واهلل لقد أسرؾ اإلسبلـ مرة والكفر أخرى)
. أخرى، وأخذؾ الكفار والمسمموف إلى أيدييـ، وكنت فيًئا ليـ وطعمة لرماحيـ

 __________
 قاؿ ، ى41ىو األشعث بف قيس بف معدي كرب الكندي، أبو محمد، أمير كندة، المتوفى سنة  (1)

أعاف عمى قتؿ أمير المؤمنيف، وكاتب معاوية في خبلفة الحسف وابنتو جعدة : (أعياف الشيعة)في 
يا ليا )سّمت الحسف، وابنو محمد أعاف عمى قتؿ مسمـ وىانئ، وحضر قتؿ الحسيف مع ابف سعد، 

وكاف األشعث مف المنافقيف في خبلفة عمي : ، وقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج(!مف مناقب
عميو السبلـ، وىو في أصحاب أمير المؤمنيف عميو السبلـ، كما كاف عبد اهلل بف ُأبي بف سموؿ في 

انظر معجـ ). أصحاب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ كؿ واحد منيما رأس النفاؽ في زمانو
(. 1/297، وشرح نيج الببلغة البف أبي الحديد 52رجاؿ االعتبار ص

. زيادة في شرح النيج (2)
. كما أثبتو( ب)وفي خياالت الجيؿ، وفي (: أ)في  (3)
 .واهلل لقد أسرؾ الكفر مرة واإلسبلـ أخرى: في شرح النيج (4)
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يريد أنو بعد ما أسره ما استخمصو مف أيدييـ ماؿ !(: مف واحد منيما مالؾ وال حسبؾ (1)فما فداؾ)
( 2) [ىذيف]فيطمع فيو، وال حسب فيياب ويخاؼ سطوتو؛ ألف األسير في العادة إنما يطمؽ ألحد 

األمريف، وما فيؾ واحد منيما، وما أطمقت بعد األسر إال َمنِّا عميؾ بجز الناصية، إذ ال يرجى 
. واحد منيما (3)منؾ



 

 

ف امرًأ دؿَّ عمى قومو السيؼ) يعني أعاف عمييـ فتؾ األعداء، بأف دلَّيـ حتى قتموىـ : (وا 
(. 4)بالسيؼ

حديثًا كاف لؤلشعث مع خالد  (5) [في ذلؾ]الموت، وأراد بما ذكره : الحتؼ: (وساؽ إلييـ الحتؼ)
(. 6)بف الوليد غرَّ فيو قومو، حتى أوقع يـو اليمامة فييـ خالد وقعة عظيمة، وخدعيـ، ومكر بيـ

. فبلف خميؽ بكذا إذا كاف حقيقًا بو(: أف يمقتو األقرب (7)لخميؽ)
البغض، فيبغضو القريب : والحري بالشيء ىو األحؽ بو، والمقت (لحري): وفي نسخة أخرى

. ومكره (8)بخدعو
. إلساءتو إلى قريبو: (وال يأمنو األبعد)

 __________
. فما داؾ(: أ)فما فداؾ، كما أثبتو، وفي (: ب)في النيج وفي  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
(. ب)منؾ سقط مف : قولو (3)
يعني أعاف عمييـ األعداء بأف دليـ فيمزميـ بالسيؼ، وفييا (: أ)نص العبارة مف أوليا في  (4)

. (ب)تحريؼ، والصواب ما أثبتو مف 
(. ب)سقط مف  (5)
الحديث الذي ذكره المؤلؼ عميو السبلـ ىنا لؤلشعث بف قيس مع خالد بف الوليد يـو اليمامة،  (6)

ذكره الشريؼ الرضي في نيج الببلغة، وىناؾ رواية أخرى في ذلؾ انظرىا في شرح نيج الببلغة 
، 112، وانظر نيج الببلغة بشرح الشيخ محمد عبده رحمو اهلل ص296-1/294البف أبي الحديد

. ى ـ1413الطبعة الثانية - لبناف-بيروت -طبعة دار الببلغة 
. لحري: في شرح النيج (7)
 .لخدعو(: ب)في  (8)
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ـَ أضاؼ المقت إلى األقرب، وأضاؼ عدـ األماف إلى األبعد، ولـ يعكس األمر في ذلؾ؟  سؤاؿ؛ ل
وجوابو؛ ىو أف البغض أمر خاص، وىو إنما يكوف لمف تعرؼ خبلئقو في الرداءة فميذا خصو 
بالقريب، وأما األماف فيو أمرعاـ، وقد يكوف حاصبًل في حؽ مف ال يعرؼ حالو، فميذا خصو 

. باألبعد
 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ (20)



 

 

المعاينة مف رؤية العيف، كالمناصرة مف (: عاينتـ ما قد عايف مف مات منكـ (1)فإنكـ لو قد)
، أراد أنكـ لو شاىدتـ ما شاىده األموات مف رؤ ية المبلئكة، وىوؿ الموت، وتحقؽ (2)النصرة

. األحواؿ كميا، والتحفظ عمى األعماؿ
. لقؿَّ صبركـ عف احتماليا: (لجزعتـ)
. الفزع، ولفزعتـ مما تروف مف شدة األىواؿ: الولو(: (3)ووليتـ)
أجبتـ إلى تحصيؿ الواجبات، وترؾ المحرمات بالسمع والطاعة لمشاىدة األمور : (وسمعتـ وأطعتـ)

. العظيمة الموجبة لئللجاء، وفي ذلؾ بطبلف التكميؼ
مف األىواؿ لما يريد اهلل مف بقاء التكميؼ عميكـ، ولمصمحة (: (4)ولكف محجوب عنكـ ما عاينوا)

. استأثر اهلل بعمميا، واإلحاطة بيا
: الموت، ومعاينة ما عاينوا، ثـ إف ىذه الكممة أعني قولو (5)بيجـو: (وقريب ما يطرح الحجاب)

وقريب ما يطرح الحجاب، مع اختصاصيا بالجزالة في المفظ، والببلغة في المعنى لبالغة في 
ما مصدرية (ما)الموعظة والزجر كؿ غاية، و . إما زائدة، وا 

. بما نصب لكـ مف األدلة، وتخويؼ الرسؿ مف عقاب اهلل باقتحاـ محارمو: (ولقد ُبصّْرتـ)
. إف كاف لكـ مف أنفسكـ زاجر: (إف أبصرتـ)
. الوعيدات كميا، والقوارع العظيمة: (وُأسمعتـ)

 __________
. وشرح النيج( ب)قد، زيادة في  (1)
(. ب)النصر، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. ووىمتـ: في شرح النيج (3)
. ما قد عاينوا: في النيج (4)
 .ما أثبتو( ب)بيجو مف، وفي (: أ)في  (5)
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. إف أصغيتـ آذانكـ ليا، ونجعت فيكـ: (إف سمعتـ)
يضاح الحجج، وبما ركب في عقولكـ مف اجتناب ما يردي، وحسف اتباع : (وُىديتـ) بنصب األدلة وا 

. ما ينجي
عمى أنفسكـ اليداية بتأدية الواجب عميكـ، واالنكفاؼ عف  (1)[لكـ]إف ظير : (إف اىتديتـ)

. المحرمات
فيو، وبالجد الذي ال ىزؿ يتطرؽ إليو، ويحتمؿ  (3)أنطؽ بالحؽ الذي الوصـ(: (2)لحؽ أقوؿ لكـ)



 

 

(. 4)أف يكوف قسمًا بصدؽ قولو، وليذا جاء جوابو بالبلـ
جيرالرجؿ بكبلمو إذا أعمنو، أو أبدأت لكـ حاليا مف : يريد أعمنت، مف قولؾ: (لقد جاىرتكـ العبر)

. ، مبدية أحواليا في الوعظ والتذكير(5)[ليـ]جاىربالعداوة إذا أبداىا فيي معمنة أمرىا: قوليـ
. منعتـ عف ارتكاب المحاـر: (وزجرتـ)
بما فيو نياية االزدجار، وغاية االتعاظ مف القوارع والتخويفات عمى ألسنة الرسؿ : (بما فيو مزدجر)

. والعمماء
أراد أنو ال يبمغ عف اهلل تعالى ما فيو مصالح (: السماء إال البشر (6)وما يبمغ عف اهلل بعد رسؿ)

، فأما المبلئكة فيـ مخصوصوف بإببلغ ذلؾ إلى األنبياء، واألنبياء (7)العباد إال المبلئكة أو الرسؿ
ال يبمغ عف اهلل بعد رسؿ : يبمغونو إلى الخمؽ فيـ مبمغوف عف اهلل تعالى بواسطة المبلئكة، فميذا قاؿ

السماء إال البشر، وىو يشير إلى نفسو أيضًا فإنو ُمَبمّْغ عف رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ، ما 
. حمؿ مف ىذه المواعظ

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
. وبحؽ أقوؿ لكـ: في شرح النيج (2)
. الوىـ(: ب)في  (3)
. باألمر، وىو تحريؼ(: أ)في  (4)
(. أ)سقط مف  (5)
([. ب)ىامش في ]بعد رسوؿ اهلل : في نسخة (6)
 .والرسؿ(: ب)في  (7)
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 ومف خطبة لو عميو السبلـ (21)
منقطع الشيء وحدُّه، وأراد بذلؾ الجنة والنار، فإنيما الغايتاف لكؿ : الغاية ىي: (فإف الغاية أمامكـ)

ما إلى نار، كما ورد عف الرسوؿ صمى اهلل عميو  (1)[إما]مخموؽ، فإف مصيره ال محالة  إلى جنة وا 
(. 4)يأمُّيما (3)، وىما أماـ لكؿ واحد((وما بعد الدنيا مف دار إال الجنة أوالنار: ))(2)وآلو وسمـ

ف وراءكـ الساعة) . أراد أف الجنة والنار قائدتاف لكـ باألزمة، وأف الساعة سائقة لكـ مف ورائكـ: (وا 
: مأخوذ مف حدو اإلبؿ وىو سوقيا، وقد حدوت اإلبؿ أحدوىا حدوًا إذا سقتيا، ويقاؿ: (تحدوكـ)

الشماؿ َحْدَواء؛ ألنيا تحدو السحاب أي تسوقو، فمف كاف مقودًا بزمامو، مسوقًا مف خمفو  (5)لريح
. فخميؽ بأف يكوف مسرعًا بو، واصبًل إلى غايتو



 

 

ليكف ىمكـ التخفؼ مف األوزار، وطرح أثقاؿ الدنيا تمحقوا بأىؿ النجاة، فإف : معناه: (تخففوا تمحقوا)
ف اليالؾ مف تأخر . الناجي مف سبؽ، وا 

يريد أف مف سبؽ فيو في ميمة االنتظار لمف تأخر عنو حتى يكمؿ : (فإنما ينتظر بأولكـ آخركـ)
قصرت أطرافو، وطالت بو  (6) [الذي]الكؿ، فمينظر الناظر ما اشتممت عميو ىذه الخطبة مف الكبلـ

ببلغتو، وقمَّت كمماتو، وكثرت معانيو، وعظمت فصاحتو، حتى ماؿ راجحًا بكؿ كبلـ، وصار إمامًا 
(. 7)لو وأي إماـ

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
. عميو السبلـ(: أ)في  (2)
. أحد(: ب)في  (3)
، 6/222، وعزاه إلى الدر المنثور لمسيوطي 9/81أورده في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي  (4)

. 18/106وتفسير القرطبي 
الريح (: أ)في  (5)
(. أ)سقط مف  (6)
وأي اصمارؼ، وفييا : كممات غير واضحة، رسميا الناسخ ىكذا( أ)وأي إماـ، ىو في: قولو (7)

 .(ب)غموض كما ترى، وما أثبتو مف 
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 ومف خطبة لو عميو السبلـ يذكر فييا أصحاب الجمؿ (22)
ف الشيطاف قد ذمر حزبو) . ذمر أي حث أعوانو واستمحقيـ: (أال وا 
. أي طمب اإلجبلب بيا واالنتصار، وما قصده بذلؾ إال(: (1)واستجمب خيمو)
. ليرجع: (ليعود)
نما سمي جورًا؛ ألنو يعدؿ بو عف طريؽ العدؿ واإلنصاؼ: (الجور) . الظمـ، وا 
. إلى أماكنو التي يستوطنيا، ويجعميا مقامًا لو: (إلى أوطانو)
األصؿ، يريد ليعود إلى أصمو ومستقره مف اإلغواء : النصاب ىو: (ويرجع الباطؿ إلى نصابو)

. والدعاء إلى الضبللة
. أي ما وجدوا منكرًا فينكرونو، وما غرضيـ إال البغي والصد عف الديف: (واهلل ما أنكروا عمّي منكراً )
النصؼ بكسر الفاء ىو االسـ مف االنتصاؼ، والمصدر ىو : (وال جعموا بيني وبينيـ ِنصفاً )

عطاءه . اإلنصاؼ، أي ما أرادوا االنتصاؼ مف نفوسيـ فيقصدوف أخذ الحؽ وا 



 

 

نيـ ليطمبوف حقاً ) (: 3)عثماف بدمو(2) [لقتمة]وىو المطالبة : (وا 
ىمااًل لما يمـز مف الذب عنو: (ىـ تركوه) . تضييعًا لحقو، وا 
عميو،  (4)يعتموف عميَّ بدـ عثماف، وىـ عمى الحقيقة سفكوه بالخذالف لو، والتأليب: (ودمًا ىـ سفكوه)

. وىو يخاطب بذلؾ طمحة والزبير، ألنيما تأخرا عف نصرتو عند حصره وألّبا عميو
. شاركتيـ في قتمو وكاف رأيي معيـ في ذلؾ (5)أراد إف كنت قد: (فمئف كنت شريكيـ فيو)
فنحف شركاء في ذلؾ، فما باليـ يضيفوف قتمو إلّي عمى انفرادي، وىـ قد : (فإف ليـ لنصيبيـ منو)

. شاركوني فيو
 __________

. جمبو: في شرح النيج (1)
(. أ)سقط مف  (2)
. منيـ(: ب)في  (3)
. والتألب(: ب)في  (4)
 (.أ)قد سقط مف : قولو (5)
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ف) ف كانوا استبدوا ىـ بقتمو والدعاء إلى ذلؾ (: كانوا ولوه دوني؛ فما التبعة إال عندىـ (1)وا  وا 
فما التبعة مف اإلثـ وسائر التبعات في القتؿ إال مستقره عندىـ دوني، وعمى كبل  (2)[عميو]والتجميع 

الحاليف فمـ ينصفوا مف نفوسيـ الحؽ في ذلؾ، وال أدلوا بحجة قاطعة يعذروف فييا، وال قصدوا بذلؾ 
. إال أنيـ

األـ إذا فطمت ولدىا تقمص ما في ثدييا مف المبف وزاؿ، وأراد بذلؾ أنيـ : (يرتضعوف أمًا قد فطمت)
يجعموف قتؿ عثماف وطمب ثأره بزعميـ وصمة وذريعة إلى ما اليصموف إليو أبدًا، وطمب ارتضاع 

. األـ بعد فطاميا، جعمو استعارة الستحالة ما طمبوه مف ذلؾ
أراد بإحياء البدعة الميتة ىو أف أىؿ الجاىمية كانوا يأخذوف البريء بذنب : (ويحيوف بدعة قد أميتت)

، فمطالبتيـ لي بدـ عثماف إحياء ليذه . البدعة وقد أماتيا اهلل تعالى، وأزاؿ آثارىا باإلسبلـ (3)المجـر
ف أعظـ حججيـ) . فيما يأتوف بو، ويدلوف مف أباطيميـ(: (4)وا 
يريدوف بيا االنتصار، وىي في الحقيقة نصرة عمييـ؛ ألف الحجة التي يأتي بيا : (لعمى أنفسيـ)

بطاؿ رونقو،  ثباتًا لو، ثـ تكوف حجة عميو فيذا ىو الغاية في إدحاضو، وا  المحتج تقريرًا لمذىبو وا 
ذىاب جمالو . وا 

خاب الرجؿ إذا لـ ينؿ مطموبو، والخيبة المصدر، وتارة تكوف مرفوعة عمى : (!يا خيبة الداعي)



 

 

: ، متصبًل بيا حرؼ النداء كقولؾ(5)خيبة لزيد، وتارة تكوف منصوبة عمى المصدرية: االبتداء كقولؾ
َياَحْسَرًة َعَمى }: يا خيبة زيد ، ويا خيبة الداعي، والمنادى محذوؼ ، أي ياقومي، كقولو تعالى

. صدعًا لو وعقراً : خيبة لزيد، كقوليـ: وغير مصدر كقولؾ [30: يس]{اْلِعَبادِ 
 __________

. ولئف: في النيج (1)
(. أ)سقط مف  (2)
. أحياء ىذه(: أ)في  (3)
. حجتيـ: في شرح النيج (4)
 .المصدر(: ب)في  (5)
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، وأراد (1)وقعوا في واٍد ُيُخّيب بضـ الياء والخاء المعجمة أي في الباطؿ: ويقاؿ: قاؿ الكسائي
. بالداعي معاوية وأىؿ الشاـ

. ليـ (2)مف األجبلؼ وأىؿ الغباوة الذيف ال بصيرة: (!مف دعا)
لى ما) قامة عمود الفتنة، ومف وما استفياـ وارد!(: أجيب (3)وا  عمى  (4)مف البدع والضبلالت، وا 

. جية التعجب، ومف في موضع نصب بدعا، وما في موضع جر بالحرؼ قبميا
ني لراض) اتَُّقوا المََّو َوَأْصِمُحوا }: ببرىانو الذي احتج بو عمييـ، حيث قاؿ(: بحجة اهلل عمييـ (5)وا 

. وال تقوى وال إصبلح مع البغي والفساد [1: األنفاؿ]{َذاَت َبْيِنُكـْ 
ْف َطاِئَفَتاِف ِمَف اْلُمْؤِمِنيَف اْقَتَتُموا َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما}: أراد حكمو، حيث قاؿ: (وعممو فييـ) : الحجرات]{َواِ 
. فإف أعطيت ىذيف األمريف قبمتيما، لما يكوف فييما مف المصمحة [9
. كرىوا ما قمتو، وخالفوا أمر اهلل في ذلؾ (6)أي: (فإف أبوا)
ماليـ عندي بعد اإلدبار : بأسو، يقوؿ: ، وحدُّ الرجؿ(7)شباتو: حدُّ السيؼ: (أعطيتيـ حدَّ السيؼ)

. ، وىو مف الكنايات الرفيعة(8)عما قمتو إال القتؿ بالسيؼ 
. لما فيو مف ىدـ مناره: (وكفى بو شافيًا مف الباطؿ)

 __________
ووقع في واٍد ُتُخيَّْب عمى ُتُفعَّْؿ بضـ التاء والفاء وكسر العيف غير : 1/926في لساف العرب  (1)

. مصروؼ، وىو الباطؿ
(. ب)ال نصرة، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
الـَ : في النيج (3) . وا 



 

 

. وأراد(: أ)في  (4)
. ومف شرح النيج( ب)الراضي، وما أثبتو مف (: أ)في  (5)
(. ب)أي زيادة في : قولو (6)
مختار الصحاح . )حد طرفو، والجمع الشَّبا والّشبوات: شباة، وشباة كؿ شيء(: ب)في  (7)

(. 328ص
 .عما قمتو إال حد السيؼ القتؿ بالسيؼ(: ب)في  (8)
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. إشادة معالمو (1)[مف]لما فيو : (!وناصرًا لمحؽ)
مف ىاىنا دالة عمى التبعيض، والمعنى أف بعض ما !(: إليَّ أف أبرز لمطعاف (2)ومف العجب بعثيـ)

َفَبَعَث }: اإلرساؿ، قاؿ اهلل تعالى: ، والبعث(3) [الرسؿ]يعجب منو ويكثر منو العجب أنيـ أرسموا 
. أي أرسميـ أف أبرز لمرماح لمطعف [213: البقرة]{المَُّو النَِّبيّْيفَ 

ىي المضاربة بالسيؼ، : وأف أكره نفسي عمى الصبر لجبلد السيوؼ، والمجالدة: (وأف أصبر لمجبلد)
. اجتمد القـو وتجالدوا، إذا فعموا ذلؾ: يقاؿ

المرأة التي ال يعيش ليا ولد، وىبمتو أمو إذا : ىي (4) [جمع ىبؿ و]اليبوؿ : (!ىبمتيـ اليبوؿ)
ثكمتو، وىذا وارد عمى جية الدعاء عمييـ، أي ثكمتيـ أمياتيـ، ويحتمؿ أف يكوف اليبوؿ مف أسماء 

. المحـ إذا ركبو وعظـ فيو(7)ىبمو: (6[ )مف قوليـ]أي ركبتيـ الداىية  (5)الداىية، وىبمتيـ اليبوؿ
لقد كنت عمى ما أنا عميو مف : يحتمؿ في كاف أف تكوف ىي الناقصة، ويكوف معناه: (لقد كنت)

(. 8)لقد وجدت وحصمت: الشدة والبسالة، ويحتمؿ أف تكوف ىي التامة، ويكوف معناىا
. لشدة ممارستي ليا وولوعي بيا: (وما أىدد بالحرب)
؛ لكثرة(: بالضرب (9)وما أرىَّب) اشتياقي إلى الموت، فقد قاؿ في كبلـ قد شرحناه  (10)بالصواـر

. مف الصبي بثدي أمو (12)آنس بو (11)إنو: مف قبؿ
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
. بعثتيـ: في شرح النيج (2)
(. ب)زيادة في  (3)
(. أ)سقط مف  (4)
. ىتمتيـ اليتوؿ وىو تصحيؼ(: أ)في  (5)
(. ب)سقط مف  (6)



 

 

. 3/765ىتمو، وىو تصحيؼ، وانظر لساف العرب (: أ)في  (7)
. ولقد حصمت(: ب)في  (8)
(. ب)وال أرىب، وكذا في نسخة ذكره في ىامش : في شرح النيج (9)
. لشدة(: ب)في  (10)
. كما أثبتو( ب)إف، وفي (: أ)في  (11)
 .الموت(: ب)في  (12)
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ني لعمى يقيف مف ربي) . فأنا مشتاؽ إلى لقائو: (وا 
. فأحب االنتقاؿ إليو: (وفي غير شبية مف ديني)
 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ، يحض فييا عمى صمة الرحـ (23)
أما بعد كممة يستعمميا الفصحاء في الخطب (: مف السماء إلى األرض (1)أما بعد؛ فإف األمر ينزؿ)

أما : أما بعد حمد اهلل، ومقطوعة عف اإلضافة كقولؾ: والرسائؿ، وبعد فييا تستعمؿ مضافة، كقولؾ
مف السماء، فإنو عبارة عف  (2)إف األمر ينزؿ: بعد فإف األمر كذا، واألمر في قولو عميو السبلـ

في العالـ كمو، فإنو ينزؿ مف السماء  (3)التقدير والقضاء، ونفوذ الحكـ واإلمضاء مف جميع الكائنات
ـْ َوَما ُتوَعُدوفَ }: عمى حسب المصمحة، كما قاؿ تعالى [. 22: الذاريات]{َوِفي السََّماِء ِرْزُقُك

نما شبيو بالقطر لما فيو مف الكثرة، وتراكـ العدد : القطر: (كقطر المطر) جمع قطرة كتمرة وتمر، وا 
. وانتشاره

. المراد يصؿ إلى كؿ نفس ما قدر ليا، وسبؽ بو العمـ في األزؿ(: (4)إلى كؿ نفس ما قدّْر ليا)
. في أجؿ أو رزؽ أو جسـ أو غير ذلؾ مما يكوف مصمحة: (مف زيادة)
، وأمر مقدر محتـو: (أو نقصاف) َوُكؿَّ }: مف ىذه األمور كميا، فإف كؿ شيء عنده بمقدار معمـو

[. 12: يس]{َشْيٍء أْحَصْيَناُه ِفي ِإَماـٍ ُمِبيفٍ 
الزيادة والكثرة، والرؤية ىاىنا يحتمؿ أف تكوف مف رؤية : الغفيرة(: رأى أحدكـ ألخيو غفيرة (5)فإذا)

. العيف، ويحتمؿ أف تكوف مف رؤية العمـ
 __________

. كما أثبتو، وكذا في شرح النيج( ب)نزؿ، وفي (: أ)في  (1)
. نزؿ(: أ)في  (2)
. فيو الصحيح( ب)الكنايات وما أثبتو مف (: أ)في  (3)



 

 

. إلى كؿ نفس بما قسـ ليا: في شرح النيج (4)
 .فإف: في شرح النيج (5)
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أراد أف الواحد إذا رأى لغيره زيادة في النفس (: لو فتنة (2)فبل يكوف (1)في أىؿ أو ماؿ أو نفس)

أيضًا بأف تكوف كاممة عظيمة، أو زيادة في األىؿ بكثرة  (3)بكثرة األوالد، والزيادة في األجساـ
العقارات، والدور، والحيوانات، : العشائر والتكثر باألصيار وسائر القرابات، أو زيادة في األمواؿ

الضمير لؤلخ فتنة بأف يحسده عمى ما أوتي، فإف شغمو بذلؾ  (4)وغير ذلؾ مف األمواؿ، فبل يكوف
شغؿ بما ال فائدة فيو، وال ثمرة لو، مع ما فيو مف الوعيد والتعرض لؤُلثمة مف جية اهلل تعالى، وذلؾ 

: يكوف عمى وجييف
أف يريد وصوؿ تمؾ النعـ بعينيا إلى نفسو، وىذا ىو الحسد بعينو، فيريد وصوليا إليو : أحدىما

وزواليا مف أخيو، وقد ورد ذـ الحسد في كتاب اهلل تعالى، وعمى لساف رسولو صمى اهلل عميو وآلو، 
ما ذئباف ضارياف في زريبة أحدكـ بأسرع مف الحسد في حسنات )): كقولو صمى اهلل عميو وآلو

. وىو مذمـو عمى كؿ حاؿ( (المؤمف
: أف يريد مثؿ ما ألخيو وال يريد زواليا منو، فيذه ىي الغبطة وليست حسدًا، ومنو قوليـ: وثانييما

َـّ، َغْبطًا وال َىْبطًا، أي نسألؾ الغبطة، ونعوذ بؾ أف نيبط عف حالنا . ، وىي محمودة(5)المَُّي
(. 6)السالـ في إيمانو عما يشونو: (فإف المرء المسمـ)

 __________
. في ماؿ أو أىؿ أو نفس(: ب)في  (1)
. فبل تكونفَّ : فبل يكونف، وفي شرح النيج(: ب)في  (2)
. باألجساـ(: ب)في  (3)
. فبليكونف(: ب)في  (4)
.. (ال ىبطاً : وال ىبطًا، فيو): ، وقولو ىنا468انظر مختار الصحاح ص  (5)
 (.ب)سولو، ىكذا بدوف تنقيط، وما أثبتو مف (: أ)في  (6)

(1/264 )

 
 



 

 

غشييـ الميؿ، وقد : ما شرطية، وغشي الشيء إذا تمبَّس بو واختمط، ومنو قوليـ: (ما لـ يغش دناءة)
النقيصة، ورجؿ دنيء إذا كاف سافبًل خبيثًا، : دنأ الرجؿ دناءة ودنؤة أي سقط في فعمو، والدنيئة

(. 1) [لو]ومعناه تغشاىا، أي يتمبس بيا وتكوف فعبلً 
. تكوف مكشوفة، مف ظير الشيء إذا كاف مكشوفاً : (تظير)
ىو الذؿ والخضوع مف أجميا إذا ذكرىا ذاكر، يريد بذلؾ نقصو، : الخشوع: (فيخشع ليا إذا ذكرت)

الحرص، وال وجو لو : وىو بالخاء المعجمة، وروايتو بالجيـ تصحيؼ ال معنى لو؛ ألف الجشع ىو
. ىاىنا

. بو، ومنو الِغَرى إللصاقو بما يغرى بو (2)غري بالشيء إذا ألصؽ: (وُيْغَرى بيا)
. سفمة الناس، ونازلوا اليمة منيـ: جمع الئـ كقائـ وقياـ، وىـ: (لئاـ الناس)
. ىو جواب الشرط: (كاف)
(. 3)الظافر الفائز بفمجو: (كالفالج)
. البلعب بقداح الميسر: اليسر، والياسر واحد، وىو: (الياسر)
انتظرت فبلنًا إذا ترقبتو ليأتي، وفاز فبلف يفوز فوزًا إذا نجا، : (الذي ينتظر أوؿ فوزة مف قداحو)

اليبلؾ أيضًا، وىو مف األضداد، والفوز إنما يظير مف أجؿ القداح، ومف ىاىنا البتداء : والفوز
ـْ ِمْف َخْوؼٍ }: الغاية، مثميا في قولو تعالى ـْ ِمْف ُجوٍع َوآَمَنُي [. 4: قريش]{َأْطَعَمُي

(. 4)وىو النصب المسماة بيذا القداح: (توجب لو المغنـ)
ويزوؿ عنو ويجاوزه بيذه القداح الفاتحة غـر الجزور الذي يحصؿ بالقداح : (ويرفع عنو بيا المغـر)

. اآلخر
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
. لصؽ بو(: ب)في  (2)
(. ب)بعمجو، وىو تحريؼ، والصواب كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
 .ليذا القدح(: أ)في  (4)
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واالستقساـ بيا، فبل بد مف بيانو  (1)سؤاؿ؛ ىذه منو عميو السبلـ إشارة إلى قداح الميسر، وأقبلمو
وصفتو؟ 

وجوابو؛ ىو أف الميسر عبارة عف القمار وىو مصدر مف يسره ييسره، واشتقاقو مف اليسر؛ ألنو أخذ 
الفّذ، : وىو الواحد مف القداح، وجممتيا عشرة (2)جمع زلـ كصرد: ماؿ الرجؿ بيسر وسيولو، واألزالـ



 

 

، لكؿ واحد (4)، والمعّمى، والمنيح، والسفيح، والَوْغد(3)والتوءـ، والرقيب، والنافس، والحمس، والمسبؿ
ثمانية وعشريف إال لثبلثة : مف ىذه نصيب معمـو مف جزور ينحرونيا ويجزؤونيا عشرة أجزاء، وقيؿ

: منيا وىي
 __________

(. 376 : انظر أساس الببلغة ص)أجالوا أزالميـ : ألقوا أقبلميـ (1)
. كصردح، وىو خطأ، والصواب كما أثبتو: في النسختيف (2)
. والممسؿ، وىو تحريؼ(: أ)في  (3)
 .2/1064، ولساف العرب 494انظر مختار الصحاح ص  (4)
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( 2)أربعة، ولمحمس (1)المنيح، والسفيح، والوغد، فممفذ سيـ، ولمتوءـ سيماف، ولمرقيب ثبلثة، ولمنافس
ويضعونيا عمى  (4)، وىي خريطة(3)خمسة، ولممسبؿ ستة، والمعمى سبعة، يجعمونيا في الربابة

يدي عدؿ منيـ ثـ يخمخميا ويدخؿ يده، فتخرج باسـ كؿ رجؿ منيـ قدحًا، فمف خرج لو قدح مف 
النصب المقدرة أخذه، ومف خرج لو قدح مما النصيب لو لـ يأخذ شيئًا، وغـر الجزور كميا  (5)ذوات

: توجب لو المغنـ، إشارة إلى القداح التي ليا السياـ المقدرة، وقولو: بدفع قيمتيا، وقوليعميو السبلـ
، إشارة إلى القداح التي ال نصيب ليا، وىي توجب المغـر وىو دفع قيمة (6)ويرفع عنو المغـر

. الجزور
. اإلشارة إلى ما تقدـ ذكره: (وكذلؾ)
. الخالص مف الخيانة، وىو ما ذكره مف الحسد ألخيو المسمـ: (المرء المسمـ البريء مف الخيانة)
إحدى الخصمتيف الحسنييف تثنية الحسنى،  (8)يترقب(: إحدى الحسنييف (7)ينتظر مف اهلل)

: كالفضمييف تثنية فضمى، يريد أنو يترقب أحد أمريف حسنيف مف جية اهلل تعالى
: مف جية: (إما داعي)
. وىو الموت، واالنتقاؿ إلى رحمة اهلل الواسعة(: (9)اهلل)
مف الثواب العظيـ والدرجات العالية أفضؿ وأجزؿ وأدـو وأكثر (: (10)فما عند اهلل خير وأبقى)

. استمراراً 
 __________

. ولمباقيف، وىو تحريؼ(: أ)في  (1)
. ولمجميس، وىو تحريؼ(: ب)في  (2)
. يعصب بيا عمى يد الرجؿ الذي تدفع إليو األيسار لمقداح- أي جمدة رقيقة- ُسْمَفُة : الربابة (3)



 

 

(. 1/1101لساف العرب )
(. 173مختار الصحاح ص)وعاء مف أدـ وغيره تشرج عمى ما فييا : الخريطة بالفتح (4)
. دوف، وىو خطأ(: أ)في  (5)
. الغـر(: أ)في  (6)
. مف اهلل، زيادة مف شرح النيج: قولو (7)
. يرقب(: ب)في  (8)
. إما داعي اهلل: في شرح النيج (9)
 .فما عند اهلل خير لو: في شرح النيج (10)
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ما رزؽ اهلل) . وىو النفع الذي يأتي مف جيتو: (وا 
. أوالد، وعشيرة: (فإذا ىو ذو أىؿ)
. مف العقارات، وأنواع الذخائر كميا: (وماؿ)
. الحسد، والتمبس بو (1)بترؾ: (ومعو دينو)
الحسد والتضمخ  (2)أصمو، ألف مف كاف لو أصؿ شريؼ وحسب فاخر فإنو يأنؼ عف: (وحسبو)

. برذائمو
ُزيَّْف ِلمنَّاِس ُحبُّ الشََّيَواِت ِمَف }: متاع الدنيا وزينتيا، كما قاؿ تعالى: (إف الماؿ والبنيف حرث الدنيا)

ْنَيا}: ، ثـ قاؿ بعد ذلؾ(3)إلى آخر جمميما [14:آؿ عمراف]{الّنَساِء َواْلَبِنيفَ  آؿ ]{َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ
[. 14:عمراف

فيحصؿ منو الفوز بالجنة ونجاة نفسو مف النار مف حرث اآلخر ة، : (والعمؿ الصالح حرث اآلخرة)
ويحصؿ مف حرث الدنيا متاع أياـ قبلئؿ، والناس مقيموف، فمنيـ مف يحرث لمدنيا، ومنيـ مف يحرث 

. ((إف لمدنيا أبناء، ولآلخرة أبناء، فكونوا مف أبناء اآلخرة)): لآلخرة، كما قاؿ عميو السبلـ
فيعطييـ الدنيا وزينتيا، وال ينقصيـ مف أجورىـ في اآلخرة، وكؿ ذلؾ : (وقد يجمعيما اهلل ألقواـ)

. مصمحة استأثر اهلل تعالى بعمميا واإلحاطة بيا
. خافوه، وتحرزوا عف مواقعة سخطو، ومبلبسة غضبو: (فاحذروا مف اهلل)
إليكـ عمى ألسنة الرسؿ مف جية نفسو، مف القياـ بما أوجب  (4)الذي أبمغو: (ما حذَّركـ مف نفسو)

. وحذَّر(5)[عنو]وأمر، والكّؼ عمَّا نيى 
عذر في األمر إذا كاف مقصرًا فيو، ومراده ىا ىنا أف يخافوا اهلل : (واخشوه خشية ليست بتعذير)

. خوفًا التقصير فيو مف جيتيـ، وال تياوف بحالو، وترؾ التقصير فيو القياـ بحقو



 

 

 __________
(. ب)فترؾ، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. مف(: ب)في  (2)
. إلى آخرىا(: ب)في  (3)
. أبمغ(: أ)في  (4)
 (.أ)سقط مف  (5)
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األعماؿ الصالحة سرًا بينكـ وبيف اهلل، وال تظيروىا  (1)واعمموا: (واعمموا في غير رياء وال سمعة)

. عمى أعيف الخمؽ طمبًا لمرياء، وال تحدثوا بيا بألسنتكـ فتكوف سمعة
. وىو أف يقصد بو الرياء والسمعة المتيف ذكرىما: (فإنو مف يعمؿ لغير اهلل)
يجعؿ ثوابو إلى الناس الذيف عمؿ مف أجميـ، والمعنى يكؿ أمره إلى مف : (َيكمو اهلل إلى مف عمؿ لو)

. ال يقدر عمى إعطائو األجر
مف استشيادىـ في سبيمو  (3)التي أعدىا اهلل تعالى ليـ بما كاف(: اهلل منازؿ الشيداء (2)نسأؿ)

. وصبرىـ عمى ذلؾ، فإف ليـ منازؿ عند اهلل ال يستحقيا إال ىـ
مفاعمة مف العيش، وىي غير ميموزة؛ ألف الياء فييا أصمية، بخبلؼ : المعايشة: (ومعايشة السعداء)

سعاد َوَمْف َرَزْقَناُه ِمنَّا ِرْزًقا }: المعيشة ىو تيسيرىا وتسييميا، وىو المراد مف قولو تعالى (4)رسائؿ، وا 
[. 75:النحؿ]{َحَسًنا

حالو حظوة عظيمة، ومنزلة رفيعة، أما في الدنيا فييتدي  (5)فإف مرافقة مف ىذه: (ومرافقة األنبياء)
نما خصَّ الدعاء بيذه األمورالثبلثة؛ ألف مف رزقو  بيدييـ، وأما في اآلخرة فالكوف معيـ في الجنة، وا 

اهلل رزقًا ىنيئًا في دنياه مف غير كمفة ينالو في طمبو، ورافؽ األنبياء وكاف معيـ، ورفعو اهلل في 
. منازؿ الشيداء ففد حاز الخير بأسره في الديف والدنيا، وأحرزه بحذافيره في اآلخرة واألولى

ف كاف ذا ماؿ (6)[إنو]أييا الناس، ) ( 7)اليزعـ جيبًل منو وظنًا بخبلؼ(: ال يستغني الرجؿ وا 
ف أحرز الماؿ، وكاف في سعة منو أف ذلؾ يغنيو . الصواب، وا 

 __________
. وآتوا(: ب)في  (1)
. فنسأؿ(: ب)في  (2)
. إلخ...لما قد كاف(: ب)في  (3)
. ما أثبتو( ب)وسعاد، وفي (: أ)في  (4)



 

 

. ىذا(: ب)في  (5)
(. أ)سقط مف  (6)
 .بخبلفو(: ب)في  (7)
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نما سموا عشيرة أخذًا مف التعاشر، وىو(: (1)عف عشيرتو) التخالط : أىمو وبنو عمو األقربوف إليو، وا 

. الشتباؾ أنسابيـ
أراد منعيـ لو باأليدي عّمف أراد البطش بو، وبما يكوف مف ألسنتيـ : (ودفاعيـ عنو بأيدييـ وألسنتيـ)

. مف الدفع لمف أراد ثمـ عرضو
حاطو حيطة وحياطة، إذا كؤله ورعاه، والحيطة مضافة إلى : (وىـ أعظـ الناس حيطة مف ورائو)

أشد الناس رعاية وكبلءة لمف وراءه مف األوالد، وحفظ ما  (2)مف، والمعنى في ذلؾ أف القرابة ىـ
. مف ورائو يحتمؿ األمريف جميعاً : يتعمؽ بو في حاؿ الغيبة والموت؛ ألف قولو

ـّ اهلل شعثؾ أي : انتشار األمر وتفرقو، يقاؿ: وأجمعيـ لما تفرؽ مف ذلؾ، والشعث: (وألميـ لشعثو) ل
. جمع أمرؾ المنتشر

عطفت الناقة عمى ولدىا : الرجوع، مف قوليـ: العطؼ ىو: (وأعطفيـ عميو عند نازلة إف نزلت بو)
نزلت بيـ نازلة، إذا أىميـ أمر : الواحدة مف شدائد الدىر، يقاؿ: إذا رجعت إلرضاعو، والنازلة

الناس لتفريج ما ينزؿ عميو مف الشدائد واألىواؿ لمكاف الرحـ ووشيج  (3)عظيـ، وأراد أنيـ أرجع
. القرابة

لساف الصدؽ يحتمؿ أف يكوف مف باب إضافة : (ولساف الصدؽ يجعمو اهلل لممرء في الناس)
إلى صفتو نحو مسجد الجامع عمى تأويؿ لساف القوؿ الصدؽ، فيكوف المعنى المساف  (4)الموصوؼ

الصادؽ وىو الثناء الحسف والحمد العالي، وعبَّر بالمساف عّما يوجد بو كما عبر باليد عّما يكوف فعمو 
ـْ ِلَساَف ِصْدٍؽ َعِميِّا}: باليد، وىي العطية، كما قاؿ تعالى َواْجَعْؿ ِلي }: ، وقولو[50:مريـ]{َوَجَعْمَنا َلُي

[. 84:الشعراء]{ِلَساَف ِصْدٍؽ ِفي اآلِخِريفَ 
 __________

. عترتو: في النيج (1)
(. أ)ىـ سقط مف : قولو (2)
. أرجى: كتب فوقيا(: ب)في  (3)
 .كما أثبتو( ب)إلخ، وفي ...أف يكوف بإضافة الموصوؼ (: أ)في  (4)
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ثو غيره) نما كاف خيرًا مف الماؿ ألمور ثبلثة: (خير لو مف الماؿ يورّْ : وا 

. فؤلف نفع الماؿ عائد إلى غيره بعد موتو، ونفع الثناء راجع إليو نفسو: أما أوالً 
. فؤلف الماؿ يزوؿ ويتغير، بخبلؼ الثناء فإنو اليزوؿ وال يتغير، ويبقى عمى وجو الدىر: وأما ثانياً 
فؤلف لساف الصدؽ لشرفو جعمو اهلل ميراثًا لؤلنبياء كما حكيناه، والماؿ لحقارتو جعمو اهلل : وأما ثالثاً 

. ميراثًا لمفراعنة، فبل جـر كاف ما قاليعميو السبلـ حقًا لما قررناه
الفقر، قاؿ اهلل : والخصاصة (1)[الخصاص]: (أال ال يعدلفَّ أحدكـ عف القرابة يرى بيا الخصاصة)

ـْ َخَصاَصةٌ }: تعالى ـْ َوَلْو َكاَف ِبِي ومراده ىو النيي عف العدوؿ عف  [9: الحشر]{َوُيْؤِثُروَف َعَمى َأْنُفِسِي
. القرابة إذا رأى بيـ خصاصة

. سددت الثممة إذا أصمحتيا: أف يصمحيا، مف قوليـ: (أف يسدَّىا)
. بالما ؿ أو بالنفع الذي ال يزيده غنى إف ىو تركو لنفسو: (بالذي ال يزيده إف أمسكو)
وال يؤثر في حالو بالنقصاف، إذ ما نقص ماؿ مف صدقة، إف أىمكو بإعطائو : (وال ينقصو إف أىمكو)

. إياىـ
ومف يقبض عطاءه ونعمتو؛ ألف اليد عبارة عف النعمة، عف أقاربو : (ومف يقبض يده عف عشيرتو)

. وأىؿ خاصتو مف أىمو
فحقيقة حالو أنو قبض يده ال غير وىي يد واحدة، وىـ إذا (: عنيـ يد واحدة(2) [منو]فإنما تقبض )

عانتو عمى األمور، ومرافدتيـ لو نقصوه وقّموه . قبضوا أيدييـ بالتأخر عف نصرتو، وا 
. إذ ىـ آحاد وأشخاص عدة فميذا كثرت أيدييـ(: عنو أيد كثيرة (3)وتقبض منيـ)
ليف الحاشية، جعميا عميو السبلـ كناية عف حسف الخمؽ وليف الجانب، كما : (ومف تمف حاشيتو)

. فبلف يقدـ رجبًل ويؤخر أخرى، كناية عف تحيره: جعموا قوليـ
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
 (.أ)منيـ سقط مف : قولو (3)
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ألنيـ إذا ألفوه بخفض جناحو وسيولة أخبلقو داـ الوداد؛ ألف سببو (: مف قومو المودة (1)تستدـ)
اليزاؿ متجددًا، فميذا وجب دوامو وبقاؤه، وما أحسف ما ضمَّنو ىذه الخطبة مف الحكـ الوافية، وحشاه 

. في أثنائيا مف المواعظ الشافية، وما يعقميا إال العالموف
 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ (24)
العمر إذا كاف مجردًا عف البلـ جاز في : (ولعمري ماعميَّ مف قتاؿ مف خالؼ الحؽ، وخابط الغي)

َعُمرؾ طويؿ، وُعمرؾ طويؿ، فإذا أدخمت البلـ فميس فييا إال الفتح، فميذا : عينو الفتح والضـ، تقوؿ
لعمرؾ ولعمري، وىو مبتدأ محذوؼ الخبر أي لعمرؾ قسمي، ما عميَّ مف حرج في قتاؿ مف : تقوؿ

. الذي يسير عمى غير الجادة: خالؼ الحؽ بفسؽ وتمرد، وخابط الغي بجيؿ وضبللة، والخابط ىو
مف إدىاف وال إيياف، : الضعؼ، وقولو: المصانعة، واإليياف ىو: اإلدىاف ىو: (مف إدىاف وال إيياف)

عمى مف خالؼ الحؽ وخابط الغي مف باب المؼ والنشر في عمـ البديع، والمعنى في ذلؾ : بعد قولو
ما عمي مف قتاؿ مف خالؼ الحؽ مف إدىاف أي مصانعة، وال عمى مف خابط الغي مف إيياف أي 

قتاؿ مخالفي  (2)ضعؼ، فمؼ أواًل ثـ نشر ثانيًا بإلحاؽ كؿ واحد ما يميؽ بو، أي ال يمنعني مف
. الحؽ المصانعة لو في ذلؾ، وال يمنعني مف قتاؿ الخابط ضعفي عنو

بسمة العبودية أف يكوف مبلزمًا لتقوى سيده  (3)فمف حؽ مف كاف متسماً : (فاتقوا اهلل عباد اهلل)
. ومواله، ومراقبة أحوالو في السر والجير

. إلجاءوا إليو باألعماؿ الصالحة: (وفروا إلى اهلل)
. مف عذابو وسخطو وأليـ عقوبتو: (مف اهلل)
. فبلف ماضي عمى طريقتو، أي مستمرًا عمييا: أي استمروا، مف قوليـ: (وامضوا)

 __________
. يستدـ: وفي شرح النيج( ب)في  (1)
. عف(: ب)في  (2)
 .مقسمًا، وىو تحريؼ(: أ)في  (3)
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(. 2)أي أوضحو وبيَّنو، ونيج الطريؽ إذا بيَّنيا وأوضحيا(: (1)في الذي نيجو)

(: 3)قاؿ العبدي
( 4)ُسُبُؿ اْلَمَسالِؾ واليدى ُيْعدي.... ولقد َأَضاَء َلَؾ الطريُؽ وَأْنَيَجت 

. أي ُتِعْيُف وُتَقوّْي



 

 

. قاـ باألمر إذا نيض بو: أي انيضوا، مف قوليـ: (وقوموا)
. أي ربطو مف األوامر والنواىي وأنواع التكاليؼ كميا: (بما عصبو)
. بنفوسكـ وذواتكـ (5)أي: (بكـ)
. أي المشيور بالصفات والسمات، القائـ بيف أظيركـ، يدعوكـ إلى اهلل: (فعميّّ )
. أي متكفّْؿ: (ضامف)
. فوزكـ ونجائكـ(: (6)بفمحكـ)
حراز المراتب العالية: (آجبلً ) . في اآلخرة بالثواب وا 
. العطية: في الدنيا بالنصر عمى األعداء، والظفر بيـ، والمنحة: (إف لـ ُتْمَنُحْوُه عاجبلً )

 __________
. في الذي نيجو لكـ: في النيج (1)
. إذا أوضحيا وبينيا(: ب)في  (2)
يزيد بف َخذَّاؽ الشني العبدي مف بني عبد القيس، شاعر جاىمي، كاف معاصرًا : العبدي ىو (3)

(. 8/182األعبلـ )لعمرو بف ىند 
، ونسبو إلى يزيد بف 474:بعدت، وىو تصحيؼ، والبيت ورد في أساس الببلغة ص(: أ)في  (4)

منو المسالؾ، والبيت : سبؿ المسالؾ، في أساس الببلغة: وىو العبدي، وقولو: خذاؽ الشني، قمت
: ، ونسبو إلى يزيد بف الخذاؽ العبدي وروايتو فيو3/727أورده صاحب لساف العرب 

سبؿ المكاـر واليدى تعدي .... ولقد أضاء لؾ الطريؽ وأنيجت 
(. أ)أي سقط مف : قولو (5)
 .ىو الفوز والظفر: لفمجكـ، والفمج: في شرح النيج (6)
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 ومف خطبة لو عميو السبلـ، وقد تواترت عميو األخبار باستيبلء أصحاب معاوية عمى الببلد (25)

، لما غمب (3)، وسعيد بف نمراف(2)عبيد اهلل بف العباس: عمى اليمف، وىما (1)وقدـ عميو عامبله
( 4)عمييما بسر بف أرطأة

 __________
. عامبلف(: أ)في  (1)
، واؿ، كاف [ ى87-1]عبيد اهلل بف العباس بف عبد المطمب الياشمي القرشي، أبو محمد : ىو (2)

أصغر مف أخيو عبداهلل بسنة، رأى النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، ولـ يرو عنو شيئًا، واستعممو 
 وكاف عمى مقدمة ، ى37 وسنة ، ى36عمى اليمف، فحج بالناس سنة  (عميو السبلـ)اإلماـ عمي



 

 

إلى معاوية ومات بالمدينة، وكاف سخيًا جوادًا، ينحر كؿ يـو  (عمييما السبلـ)الحسف بف عمي 
ىو أوؿ مف وضع الموائد عمى الطرؽ، ولو أخبار حساف في الجود، وفيو يقوؿ أحد : جزورًا، قيؿ

: شعراء المدينة
(. 3/194األعبلـ )_ … _ إذا المحؿ مف جو السماء تطمعا.... وأنت ربيع لميتامى وعصمة 

 تابعي، كاف سيد ىمداف، ، ى70سعيد بف نمراف اليمداني ثـ الناعطي، المتوفى نحو سنة : ىو (3)
شيد اليرموؾ، واستكتبو اإلماـ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ، ثـ ضمو إلى عبيد اهلل بف العباس 

(. 3/103انظر األعبلـ ). حيف واله اليمف
 قائد فتَّاؾ مف ، ى86العامري القرشي، المتوفى سنة ( أو ابف أبي أرطأة )بسر بف أرطأة : ىو (4)

ى في 39الجباريف، ولد بمكة قبؿ اليجرة، وكاف مف رجاؿ معاوية بف أبي سفياف، وجَّيو معاوية سنة 
لى اليمف فدخميا، وكاف معاوية قد أمره بأف  لى مكة فاحتميا، وا  ثبلثة آالؼ إلى المدينة فأخضعيا، وا 
يوقع بمف يراه مف أصحاب عمي فقتؿ منيـ جمعًا، وعاد إلى الشاـ فواله معاوية البصرة ثـ البحر، ثـ 

األعبلـ  )أصيب في عقمو فمـ يزؿ معاوية مقربًا لو، مدنيًا منزلتو وىو عمى تمؾ الحاؿ إلى أف مات 
وبسر ىذا ىو الذي دعا عميو أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ بعد بعث : قمت_… _ .(2/51

معاوية لبسر عمى الحجاز واليمف، وفعؿ األفاعيؿ المنكرة، وقتؿ ابني عبيد اهلل بف العباس بف عبد 
المطمب قثـ وعبد الرحمف، وىما صبياف صغيراف في قصة مشيورة، فدعا اإلماـ عمي عميو السبلـ 

الميـ، إف بسرًا باع دينو بالدنيا، وانتيؾ محارمؾ، وكانت طاعة مخموؽ فاجر آثر عنده ): عميو بقولو
مما عندؾ، الميـ، فبل تمتو حتى تسمبو عقمو، وال توجب لو رحمتؾ وال ساعة مف نيار، الميـ، العف 
بسرًا وعمرًا ومعاوية، وليحؿ عمييـ غضبؾ ولتنزؿ بيـ نقمتؾ، وليصبيـ بأسؾ ورجزؾ الذي ال ترده 

، فمـ يمبث بسر بعد ذلؾ إال يسيرًا حتى وسوس وذىب عقمو، فكاف ييذي (عف القـو المجرميف
اعطوني سيفًا أقتؿ بو، ال يزاؿ يردد ذلؾ حتى اتخذ لو سيؼ مف خشب، وكانوا : بالسيؼ، ويقوؿ

. فبل يزاؿ يضربيا حتى يغشى عميو، فمبث كذلؾ إلى أف مات- أي وعاء الخبز- يدنوف منو المرققة 
 (.2/18انظر شرح ابف أبي الحديد)
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: ، فقاـ عميو السبلـ إلى المنبر ضجرًا بتثاقؿ أصحابو عف الجياد، ومخالفتيـ لو في الرأي، فقاؿ
ْنَيا}: ، كقولو تعالى(1)الضمير لمقصة: (ما ىي) ، وقولو [29: األنعاـ]{ ِإْف ِىَي ِإالَّ َحَياُتَنا الدُّ

ِإْف ُىَو ِإالَّ } (2:[ )وقد يرد مذكرًا، ويراد بو األمر كقولو: [155: األعراؼ]{ِإْف ِىَي ِإالَّ ِفْتَنُتؾَ }]تعالى
وىوضمير  [59: الزخرؼ]{ِإْف ُىَو ِإالَّ َعْبٌد َأْنَعْمَنا َعَمْيوِ }: وقولو تعالى [25: المؤمنوف]{َرُجٌؿ ِبِو ِجنَّةٌ 

. مابعده، ويستعمؿ في األمور التي عظـ شأنيا وفخـ أمرىا (3)يفسره



 

 

. المعجبة، وىي والية الكوفة وأمرىا (4)أي القصة: (إال الكوفة)
، واإلبراـ، (5) [والعقد]ال أمر لي في بمدة سواىا بالقبض، والبسط، والحؿ، : (أقبضيا وأبسطيا)

. والنقض، فوضع القبض والبسط فييا موضع القير والسمطنة لما كانا مف فوائدىما
. إف لـ يكف شأنؾ وأمرؾ في نفسؾ(: أنت (6)إف لـ تكوني)
جمع إعصار، وىي ريح تثير الغبار، وترتفع : ىبت الريح إذا ىاجت، واألعاصير: (تيبُّ أعاصيرؾ)
والمراد  [266: البقرة]{َفَأَصاَبَيا ِإْعَصاٌر ِفيِو َناٌر َفاْحَتَرَقتْ }: كالعمود، قاؿ اهلل تعالى (7) [إلى السماء]

: بذلؾ نيوض أىؿ الكوفة في نصرتو واإلقباؿ إليو، والريح قد ترد عبارة عف النصر، كما قاؿ تعالى
عانتي [43: األنفاؿ]{َوَتْذَىَب ِريُحُكـْ } . والمعنى في ىذا إف لـ يكف أمرؾ وشأنؾ نصرتي وا 

 __________
. لمقضية(: ب)في  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
. تفسيره(: ب)في  (3)
. القضية(: ب)في  (4)
(. ب)سقط مف  (5)
. إف لـ يكف إال أنت: في شرح النيج (6)
 (.ب)سقط مف  (7)
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عف  (2[ )اهلل]أنت، وقبحو اهلل أي نحاه  (1)إف لـ تكوني: الفاء جواب الشرط في قولو: (!فقبحؾ اهلل)

ـْ ِمَف اْلَمْقُبوِحيفَ  (3)َوَيْوـَ اْلِقَياَمةِ }: الخير، قاؿ اهلل تعالى [. 42: القصص]{ُى
: ثـ تمثؿ بقوؿ الشاعر

( َقميؿِ  (4)عمى َوضٍر مف ذا األالءِ .... َلَعْمُر َأِبْيَؾ اْلَخْير يا عمُرو إنَّني )
: ولنذكر إعرابو، وموضع الشاىد منو

أقسـ : عمر أبيؾ قسمي، والمعنى: فالعمر مبتدأ، وىو مقسـ بو، وخبره محذوؼ وتقديره: أما إعرابو
. بعمر أبيؾ وبقائو

والخير يجوز فيو الجر صفة ألبيؾ أي صاحب الخير، والرفع عمى إضمار مبتدأ، والنصب عمى 
. أمدح صاحب الخير، إنني ىو جواب القسـ: المدح، كأنو قاؿ

. ما يجده اإلنساف مف الرائحة في يده مف طعاـ فاسد: والوضربالضاد المعجمة
. اسـ إشارة: ذا



 

 

: شجر خبيث الرائحة والطعـ، وىو مجرور صفة لذا، وقميؿ مجرور صفة لوضر، ويروى: األالء
، وعمى ىذا يكوف ذا بمعنى صاحب، أي مف صاحب اإلناء أي الوضر مف صاحب (مف ذا اإلناء)

. اإلناء، وىو عبارة عما يوضع فيو
الوالية إال أمر قميؿ  (5)وأما موضع الشاىد منو فإنما أورده مثبًل، عمى معنى أنو لـ يبؽ معو مف

. فاسد رديء، وليذا كنى عنو بالوضر لقمتو ورداءتو وفساده
(: 6) [عميو السبلـ]ثـ قاؿ 

 __________
(. . ب)أنت، سقط مف : إف لـ يكف أنتي، وقولو(: أ)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
، وىو َوْىـٌ مف النَّساخ، وصواب (وفي اآلخرة ىـ مف المقبوحيف: )وردت اآلية في النسخ ىكذا (3)

. اآلية كما أثبتو
. مف ذا اإلناء: في شرح النيج (4)
(. ب)مف سقط مف : قولو (5)
 (.أ)سقط مف  (6)
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اطمعت : أعمـ بسرًا مطمعًا عمى اليمف، واطمع افتعؿ مف قوليـ: (أنبئت ُبسرًا قد اطَّمع عمى اليمف)

ومراده إشرافو عمى اليمف بالقير  [78: مريـ]{اطََّمَع اْلَغْيبَ }: عمى باطف أمره، قاؿ اهلل تعالى
. واالستيبلء

ني واهلل ألظف أف) . معاوية وأصحابو مف أىؿ الشاـ(: ىؤالء القـو (1)وا 
الغمبة، أي يغمبونكـ و يقيرونكـ، لما أرى فيكـ مف التخاذؿ وفساد اآلراء، : اإلدالة: (سيدالوف منكـ)

. وأدالنا اهلل مف عدونا أي نصرنا عميو، وما ذاؾ إال
. إتفاؽ كممتيـ عمى نصرة الباطؿ الذي أتوه(: عمى باطميـ (2)بإجماعيـ)
. وتشتت آرائكـ عف الحؽ الذي دعيتـ إليو: (وتفرقكـ عف حقكـ)
. وترككـ طاعة إمامكـ فيما يأمركـ بو مف إتياف الحؽ وفعمو(: إمامكـ في الحؽ (3)ومعصيتكـ)
. وانقيادىـ لما يأمرىـ إماميـ مف إتياف الباطؿ وفعمو: (وطاعتيـ إماميـ في الباطؿ)
. وبإيصاليـ األمانة كؿ ما أئتمنيـ عميو: (وبأدائيـ األمانة)
. مف يقـو بأمرىـ ويتولى تدبير حاليـ: (إلى صاحبيـ)
. لي في كؿ ما أمنتكـ عميو: (وخيانتكـ)



 

 

. مف ترؾ البغي والظمـ، واالحتكاـ ألمر صاحبيـ: (وبصبلحيـ في ببلدىـ)
. بالبغي والتظالـ، ومخالفة أمري: (وفسادكـ)
إناء مف خشب لو عبلقة، ومراده : القعب: (فمو ائتمنت أحدكـ عمى قعب لخشيت أف يذىب ِبِعبلقتو)

أف مصداؽ مقالتي فيما قمتو مف ىذه الصفات الذميمة أني لو أئتنمت أحدكـ عمى شيء حقير لـ 
: ما يحمؿ بو القوس والقدح، والَعبلقة بالفتح ىي: يؤده عمى حالو، وخاف فيو، واِلِعبلقة بالكسر ىي

. عبلقة الحب وعبلقة الخصومة، فاألوؿ ىو اسـ، والثاني مصدر
 __________

أف، زيادة مف النيج  (1)
. باجتماعيـ: في شرح النيج (2)
 .وبمعصيتكـ: في شرح النيج (3)
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َـّ، إني قد مممتيـ ومموني، وسئمتيـ وسئموني، فأبدلني خيرًا منيـ، وأبدليـ بي شرًا مني)] ( 1) [(المَُّي
َـّ ) . أصمو يا اهلل، لكف طرح حرؼ النداء، وعوضت الميـ المشددة منو: (المَُّي
. بتفرقيا وتشتت أمرىا(: قموبيـ (2)أمث)
. ماث الممح يميثو إذا فتَّتو، وأذىب أجزاءه: (كما يماث الممح في الماء)
. تمنيت(: (3)واهلل لوددت)
. عوضكـ وأنتـ ألوؼ مؤلفة وعدد جـ: (أف يكوف لي بكـ)
. ىذه العدة عوضًا عف تمؾ العدة: (ألؼ فارس)
: قبيمة مف قبائؿ العرب مختصوف بالشجاعة وجودة الفروسية، ثـ تمثَّؿ(: (4)مف بني فراس بف غنـ)

 __________
. وشرح النيج( ب)، وىو في (أ)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (1)
. الميـ مث قموبيـ: وشرح النيج( ب)في  (2)
. أما واهلل: في شرح النيج وفي نسخة (3)
عمقمة بف فراس : وبنو فراس بف غنـ بف ثعمبة بف مالؾ بف كنانة، حٌي مشيوٌر بالشجاعة، منيـ (4)

ربيعة بف مكدَّـ بف ُحرثاف بف َجِذيمة بف عمقمة بف فراس الشجاع : وىو جِذؿ الطعاف، ومنيـ
المشيور، حامي الظُّعف حيًا وميتًا، ولـ يحـ الحريـ وىو ميت أحد غيره؛ ُعرض لو فرساف مف بني 

ُسَميـ ومعو ظعائف مف أىمو يحمييـ وحده، فطاعنيـ، فرماه ُنبيشة بف حبيب بسيـ أصاب قمبو 
فنصب رمحو في األرض، واعتمد عميو وىو ثابت في سرجو ولـ َيُزؿ ولـ َيِمؿ، وأشار إلى الظعائف 



 

 

بالرواح، فسرف حتى بمغف بيوت الحي، وبنو سميـ قياـ إزائو، ال يقدموف عميو ويظنونو حيًا، حتى قاؿ 
إني ال أراه إال ميتًا، ولو كاف حيًا لتحرؾ، إنو واهلل لماثٌؿ راتٌب عمى ىيئة واحدة ال يرفع : قائؿ منيـ

يده، وال يحرؾ رأسو فمـ يقدـ أحٌد منيـ عمى الدنو منو حتى رموا فرسو بسيـ فشب مف تحتو فوقع 
 (.342-1/341شرح نيج الببلغة ). وىو ميت وفاتتيـ الظعائف
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( 1)(َفَوارُس مثُؿ َأْرِميِة اْلَحِمْيـِ .... ُىَناِلَؾ َلْو َدَعْوَت أتاَؾ ِمنيـْ )

: ونذكر إعرابو، وموضع التمثيؿ
. جمع أرمى، وىو السحاب: أما إعرابو فالبلـ في ىنالؾ لمبعد كما في ذلؾ، واألرمية

سحاب الصيؼ، ألنو يكوف أكثر : المطر الذي يأتي في شدة الحر، والمراد بالسحاب: والحميـ
وأعظـ حركة؛ ألنو ال ماء فيو فيثقؿ بو؛ ألف ذلؾ إنما  (2)مبلئمة لما أراد مف حيث كاف أشد جفوالً 

. يكوف في أياـ الشتاء والربيع
. فأراد وصفيـ بالسرعة إذا دعوا واإلغاثة إذا استغيث بيـ: وأما موضع التمثيؿ

 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ (26)
. مف المعجزات (4)اصطفاه واختاره بما أيده(: (3)إف اهلل بعث محمدًا صمى اهلل عميو وآلو)
. بما أبمغو مف الوعيد: (نذيرًا لمعالميف)
. فبل يكتـ شيئًا منو، وال يغيّْره بتحريؼ وال تبديؿ: (وأمينًا عمىالتنزيؿ)
الجماعات، وانتصابو عمى : جماعة الناس، والمعاشر ىي: المعشر: (وأنتـ معشر العرب)

. االختصاص، أي أخص معشر العرب
مقيموف عمىعبادة األوثاف واألصناـ، وىي شر األدياف لما فييا مف تعظيـ غير اهلل : (عمى شر ديف)

. وعبادتو
. ال ظبلؿ يظمكـ إال كيوؼ الجباؿ وأوراؽ الشجر: (وفي شر دار)
. أنخت الجمؿ فاستناخ، أي أبركتو فبرؾ: مف قوليـ: (منيخوف)
. غبلظ: (بيف حجارة خشف)

 __________
: البيت ىو مف أبيات ألبي جندب اليذلي، أوليا (1)

صدور العيس نحو بني تميـ .... أال يا أـ زنباع أقيمي 
، والبيت الذي تمثؿ بو أمير المؤمنيف عميو السبلـ أورده صاحب (1/348انظر شرح نيج الببلغة )



 

 

. 1/1232لساف العرب 
(. 61انظر أساس الببلغة ص. )أجفؿ الغيـ أي أقشع: يقاؿ (2)
. صمى اهلل عميو وآلو وسمـ( ب)صمى اهلل عميو، وفي : في شرح النيج (3)
 .إلخ...لما أيده اهلل(: ب)في  (4)
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أي التسمع، يشير بذلؾ إلى أنيـ أجبلؼ جفاة ال يسكنوف إال القفار، وموضع : (وحيات صـ)

. وأماكف الحشرات (1)الوحش
. المتغير مف األمواه: (تشربوف الكدر)
معو، وسماعنا لو  (2)ىو الذي ال إداـ: الطعاـ الغميظ، وقيؿ: الجشب بالجيـ ىو: (وتأكموف الجشب)

طعاـ خشٌب بالباء إذا كاف : ، مف قوليـ(3)((اخشوشبوا واجشوشبوا)): بالجيـ الغير، ومنو الحديث
. جرزًا، واجشوشبوا بالجيـ مف الجشب، وىو نقيض الميف

. أراد إىراقيا مف غير حقيا عمى غير وجييا: (وتسفكوف دماءكـ)
إنما يكوف باإليماف وال إيماف ىناؾ، وأراد بقطع  (4)ألف التواصؿ والتوادد: (وتقطعوف أرحامكـ)

(. 5) [يومئذ]األرحاـ عدـ التوارث إذ كاف الميراث ىناؾ 
أراد األحجار وغيرىا مما الحياة فيو وال تمييز لو بيف أظيركـ منصوبة : (األصناـ فيكـ منصوبة)

. لمعبادة مف جيتكـ
، بيا، (6)الذنب، وأراد أف الذنوب ممتصقة بكـ لتمبسكـ: اآلثاـ جمع إثـ، وىو: (واآلثاـ بكـ معصوبة)

. الزمة لكـ لزـو العصابة
. ففكرت في أمري، وتدبرت عاقبة حالي في الحرب واإلقداـ عمييا: (فنظرت)
. ناصرًا إال مف يختص بي مف أوالدي وأقاربي وأرحامي: (فإذا ليس لي معيف إال أىؿ بيتي)
البخؿ، وىي بالضاد، وظننت مف التيمة وىو بالظاء، وال وجو لو : مف الضنة وىي: (فضننت بيـ)

. ىا ىنا
. عف أف أقاتؿ بيـ فيقتموا فتركت الحرب: (عف الموت)
إدناء الجفوف عمى القذى وىو ما يؤذي العيف، وىو كناية : اإلغضاء ىو: (وأغضيت عمى القذى)

. عف ترؾ األمر عمى صعوبة ومشقة
 __________

. ومواضع الوحوش(: ب)في  (1)
. ال ًأْدـ معو(: ب)في  (2)



 

 

. اجشوشبوا واخشوشبوا(: ب)في  (3)
. والتواد(: ب)في  (4)
(. ب)سقط مف  (5)
 (.ب)لتسميكـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (6)
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في الحمؽ مف عود أو غيره، ومراده فشربت عمى  (1)ما يعترض: الشجا: (وشربت عمى الشجا)

. الشجا في حمقي (2)مكابدة
. أخذ بكظمو أي بمخرج َنَفِسو: يقاؿ: (وصبرت عمى أخذ الكظـ)
: شجر مر، ويقاؿ أيضًا لمحنظؿ، ولكؿ ما أمرَّ مف الشجر: العمقـ: (وعمى أمرّْ مف طعـ العمقـ)

. عمقـ
. يريد عمرو بف العاص حيف بايع لمعاوية: (ولـ يبايع)
. إال بشرط: (حتى شرط)
. مف حطاـ الدنيا اليدـو في يده وال يبقى ىو لو: (أف يؤتيو عمى البيعة ثمنًا قميبلً )
المبايع يحتمؿ أف يكوف اسـ فاعؿ، وأف يكوف اسـ : (فبل ظفرت يد المبايع، وخزيت أمانة المبتاع)

: جميعًا، وسياؽ الكبلـ وارد عمى وجييف (4)فإنو صالح عمى لفظو بيما (3)مفعوؿ، وىكذا المتبايع
، والمعنى فبل أظفر اهلل يد كؿ واحد منيما؛ ألف (5)أف يكوف واردًا عمى جية الدعاء: أحدىما

. المبايعة مفاعمة فيي حاصمة منيما جميعًا، وأخزى اهلل أمانة كؿ واحد منيما أيضاً 
أف يكوف واردًا عمى جية اإلخبار، ويكوف المعنىأف يد كؿ واحد منيما غير ظافرة بمرادىا، : وثانييما

لما في ذلؾ مف بيع اآلخرة بالدنيا، وأف أمانة كؿ واحد منيما خازية؛ لما في ذلؾ مف البغي واإلعانة 
. وشقاقي (6)عمى الفسوؽ بمخالفتي

. مف السبلح والكراع: (فخذوا لمحرب أىبتيا)
. المكاره (7)مف الصبر والشجاعة، واحتماالت: (وأعدوا ليا عدتيا)
(. 9)حمى جمرىا(: (8)فقد شب لظاىا)

 __________
. ما يعرض(: ب)في  (1)
. مكايدة(: أ)في  (2)
. المبتاع(: ب)في  (3)
. كما أثبتو( ب)ليما، وفي (: أ)في  (4)



 

 

. عمى وجيو(: ب)في  (5)
. لمخالفتي(: ب)في  (6)
. واحتماؿ(: ب)في  (7)
. فقد شبيا لظى(: ب)في  (8)
 (.ب)حتى جمرىا، وىو تحريؼ، وما أثبتو مف (: أ)في  (9)
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وارتفع ضوؤىا، والنار تستعار لمحرب، (: (1)[واستشعروا الصبر، فإنو أدعى إلى النصر]وعبل سناىا)

[. 64: المائدة]{ُكمََّما َأْوَقُدوا َناًرا ِلْمَحْرِب َأْطَفَأَىا المَّوُ }: لما فييا مف الشدة والتوقد، قاؿ اهلل تعالى
وىذه الخطبة عمى تقارب أطرافيا، قد اشتممت عمى فنوف متفرقة وأنواع مختمفة، ال تناسب بينيا، 

فبينا ىو يتكمـ في ذكر الرسوؿ، إذ خرج إلى ذكر حاؿ العرب قبؿ البعثة، إذ خرج إلى ذكر 
بيعة عمرو، إذ خرج إلى ُأْىبة الحرب، وىذا كمو يسمى  (3[)ذكر]بأىمو، إذ خرج إلى  (2)ِضَنتو

. االستطراد، وىو في كبلمو واقع كثيرًا، وقد نبينا عميو
 __________

. ، وفي شرح النيج(ب)زيادة في  (1)
. ضنو(: ب)في  (2)
 (.ب)سقط مف  (3)
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 ومف خطبة لو عميو السبلـ في ذكر الجياد (27)
أراد أنو نوع مف أنواع التكاليؼ الشرعية، بؿ ىو أشرفيا : (أما بعد، فإف الجياد باب مف أبواب الجنة)

فيو بأف جعمو بابًا لمجنة لما  (1)وأعبلىا وأعظميا أجرًا يستحؽ عميو الدخوؿ مف أبواب الجنة، فتجوَّز
الجنة تحت ظبلؿ ))و (2) ((الجنة تحت أقداـ األميات)): ذكرناه، كما قاؿ عميو السبلـ

. إشارة إلى ما قمناه (3()(السيوؼ
. ألىؿ القرب مف محبتو: (فتحو اهلل لخاصة أوليائو)
. شعار الخائفيف مف اهلل: (وىو لباس التقوى)
. الواقية لكؿ مف لبسيا عف كؿ سوء، استعارة مف درع الحديد: (ودرع اهلل الحصينة)



 

 

 __________
(. ب)فنحرر ىكذا، وىو تحريؼ، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
 في 2/170رواه القاضي العبلمة عمي بف حميد القرشي رحمو اهلل في مسند شمس األخبار  (2)

وعزاه إلى مسند الشياب، ولو شاىد أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية  (141)الباب 
أتيت النبي صمى اهلل :  بسنده يبمغ بو إلى محمد بف طمحة بف معاوية السممي، عف أبيو، قاؿ2/121

نعـ، : ؟ قمت((أمؾ حية)): يا رسوؿ اهلل، إني أريد الجياد في سبيؿ اهلل، قاؿ: عميو وآلو وسمـ، فقمت
َـّ الجنة)): فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ الجنة بناؤىا أقداـ )): ، والحديث بمفظ((إلـز رجميا فث

، وعزاه إلى المستدرؾ لمحاكـ النيسابوري 4/513، أورده في موسوعة أطراؼ الحديث ((األميات
. وعزاه إلى غيرىا مف المصادر/ 68، والدرر المنتثرة 1/401، وكشؼ الخفاء 2/70
وعزاه إلى مسند الشياب، وىو  (136) في الباب 2/148رواه القرشي في مسند شمس األخبار  (3)

، وكنز العماؿ برقـ 20، وعزاه إلى مسمـ في الجياد 2/513في موسوعة أطراؼ الحديث 
 .، وغيرىا4/100، وفتح الباري (10482)
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ما استترت بو مف سبلح أو غيره، ومنو اْلَمَجنَّة ألنيا تواري مف فييا، : الُجنة بالضـ: (وُجنتو الوثيقة)

. ومراده مف ذلؾ أنيا ىي الحصينة المغّطية لكؿ عيب
. الضمير لمجياد(: (1)فمف تركو)
َفَأَذاَقَيا المَُّو ِلَباَس }: تعالى (2)[اهلل]استعارة لو مف لبس الثوب، كما قاؿ : (ألبسو اهلل ثوب الذؿ)

[. 112: النحؿ]{اْلُجوِع َواْلَخْوؼِ 
. أراد استولى عميو، والببلء مصدر ببله اهلل، والبمية واحدة الببليا: (وشممو الببلء)
. باالمتياف، والتحقير (4[ )ُذلّْؿ(: ](3)وُديّْث بالصغار والقماء)
: ضرب بينيـ الحجاب، ومنو قولو تعالى: ضرب أي جعؿ، مف قوليـ: (وُضِرب عمى قمبو باألسداد)
ـْ ِبُسورٍ } جمع سدٍّد، وىو ما يجعؿ حاجزًا بيف الشيئيف، ومنو قولو : األسداد [13: الحديد]{َفُضِرَب َبْيَنُي

ـْ َسدِّا}: تعالى . عمى قراءة الفتح [94: الكيؼ]{َعَمى َأْف َتْجَعَؿ َبْيَنَنا َوَبْيَنُي
ُأْسِيَب الرجؿ : فساد العقؿ، يقاؿ فيو: ، واإلسياب ىو(5)(عمى قمبو باإلسياب): وفي بعض النسخ

. مبنيًا عمى ما لـ يسـ فاعمو إذا ذىب عقمو
. ىو مف المداولة أي غمبو الحؽ، وانتصر عميو(: (6)وأديؿ منو الحؽ)
. أولي النقص، وفبلف رضي بالخسؼ أي باالنتقاص في أمره: (وسيـ الخسؼ)
. االسـ مف االنتصاؼ، ومراده حيؿ بينو وبيف االنتصاؼ: النصؼ ىو: (ومنع الَنصؼُ )



 

 

ني قد دعوتكـ) . ناديتكـ وصرخت في آذانكـ: (أال وا 
. معاوية وأحزابو مف أىؿ الشاـ: (إلى قتاؿ ىؤالء القـو)

 __________
. فمف تركو رغبة عنو: في النيج (1)
(. ب)زيادة في  (2)
. والقماءة: في النيج (3)
. ذلؾ، وىو تحريؼ، والصواب كما أثبتو(: ب)، وىو في (أ)سقط مف  (4)
(. 1/74)وكذا في شرح النيج  (5)
 .وأديؿ الحؽ منو بتضييع الجياد: في النيج (6)
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عبلناً ) في جميع األوقات مف الميؿ والنيار، وعمى جميع الحاالت في السر : (ليبًل ونيارًا وسرًا وا 

. واإلعبلف
. أشرت عميكـ: (:وقمت لكـ)
. ابدأوىـ بالوصوؿ إلى ببلدىـ قبؿ أف يصموا إلى ببلدكـ: (اغزوىـ قبؿ أف يغزوكـ)
وسط الدار، قط : ىو (1)ُقصدوا إلى وسط دارىـ، والعقر: (فواهلل ما ُغزي قـو قط في عقر دارىـ)

. الستغراؽ األزمنة الماضية
. أصيبوا بالذؿ ورموا بو إذ ال يرجى ليـ فبلح بعد ذلؾ أصبلً : (إال ذلوا)
فبلف َوَكَمة أي يكؿ أمره إلى : (3)كؿ و احد منكـ أمره إلى اآلخر، ومنو قوليـ (2)ووكؿ: (فتواكمتـ)

. غيره
. ىذا يخذؿ ىذا وىذا يخذؿ ذاؾ أي اليقـو عمى نصرتو: (وتخاذلتـ)
أفَّ رسوؿ اهلل )): إتيانيا مف جيات مختمفة، ومنو الحديث: شفُّ الغارات: (حتى ُشنَّت عميكـ الغارات)

. ، أي وجييا عمييـ مف جيات شتى((شفَّ الغارات عمى بني المصطمؽ
. استولي عمى النواحي مف ببلدكـ وأطرافيا: (وممكت عميكـ األقطار)
أمير مف أمراء معاوية، قد أغار عمىاألنبار، وىي مف (: أخو غامد قد وردت خيمو األنبار (4)ىذا)

. أعماؿ أمير المؤمنيف وأىؿ واليتو
. ىو العامؿ عمى األنبار فمما دخموىا قتموه: (وقتؿ حساف بف حساف)
أبعد خيمكـ عف الثغور، والمراقب التي تحفظ األقطار، : وأزاؿ أخو غامد: (وأزاؿ خيمكـ عف مسالحيا)

. مسالح: يقاؿ ليا



 

 

. وصؿ إليَّ العمـ: (ولقد بمغني)
 __________

. والعقرة(: ب)في  (1)
. وكؿ(: ب)في  (2)
. قولو(: أ)في  (3)
فيذا، وأخو غامد ىو سفياف بف عوؼ بف المغفؿ األزدي الغامدي المتوفى سنة : في شرح النيج (4)

 . مف والة معاوية بف أبي سفياف، ى52
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بأف الواحد منيـ كاف يدخؿ عمى مف في القرية مف المسمميف كالمرأة المسممة ومف أىؿ الذمة كا )

. يأخذ بعنؼ وشدة(: (1)لمرأة المعاىدة فينتزع
. وىو الخمخاؿ: (ِحْجَميا)
. وىو السوار في اليد: (وُقمَبيا)
. وىو ما في الحمؽ مف الحمي: (وقبلئدىا)
. األقراط في األذف: جمع َرْعثة، وىي: (وِرعاَثيا)
. إال (2)بشوكة وال قوة وال تمتنع منو: (ما تمتنع منو)
نَّا إليو راجعوف: (3)وىو أف تقوؿ: (إال باالسترجاع) . إنَّا هلل وا 
. ىو طمب الرحمة ممف أخذىا، وفعؿ بيا ىذه األفاعيؿ(4)[و]: (واالسترحاـ)
ثـ مف جيد الببلء أنيـ فعموا ما فعموه، انصرفوا رجعوا إلى أوطانيـ وافريف، إما : (ثـ انصرفوا وافريف)

العيد بيف أظيرىـ،  (5)ذوي وفر لما أ صابوه مف الغنائـ وأخذوه مف ببلد المسمميف مف نسائيـ وأىؿ
ما وافريف ماخدش ألحد منيـ جمد . وا 

. وال أصابيـ جرح(: (6)وال ناليـ َكْمـٌ )
. والجرح واحد منيـ جرحًا فخرج منو دـ: (وال أريؽ ليـ دـ)
. فمو أف واحدًا ممف تمحقو عزة اإلسبلـ وأنفة الديف: (فمو أف امرأ مسمماً )
بصاره: (مات مف بعد ىذا) . انقطع روحو مف بعد رؤية ىذا وا 
. شدة الحزف، لـ يمحقو بالموت لـؤ مف أحد أي ذـ: األسؼ ىو: (أسفًا ما كاف بو مموماً )
فبلف : الحقيؽ، مف قوليـ: بؿ اليبعد األمر فيو أف يكوف حقيقًا، والجدير ىو: (بؿ كاف بو جديراً )

. جدير بكذا أي حقيؽ بو
 __________



 

 

ولقد بمغني أف الرجؿ منيـ كاف يدخؿ عمى المرأة المسممة واألخرى المعاىدة، : في شرح النيج (1)
. إلخ...فينتزع 

. إلخ...إال باالسترجاع: واليمتنع عنيا(: ب)في  (2)
. أف تقوؿ لو(: ب)في  (3)
(. أ)سقط مف  (4)
. ومف أىؿ العيد(: ب)في  (5)
 .ما ناؿ رجبًل منيـ كمـ: في شرح النيج (6)
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ما يا عجباه أتعجب: (فيا عجبا) عجبًا وطرح فعمو، ولـ يذكر معو الستغنائيـ  ](1)إما يا عجبا، وا 

نما يقاؿ: بالمصدر عنو، فبل يجوز أف يذكر معو، فبل تقوؿ (. 2)[عجبًا ال غير: عجبت عجبًا، وا 
. الصدر منو (3)المتبلء: (عجبًا واهلل يميت القمب)
. لتعذر االنتصار منو: (ويجمب اليَـّ )
مف البتداء الغاية وىي متعمقة بعجبًا، والعبرة بالفاصؿ ألنو نازؿ منزلة الفعؿ : (مف اجتماع ىؤالء)

. وقائـ مقامو، ويجوز تعمقيا بفعؿ مضمر، أي أعجب مف اتفاؽ كممة ىؤالء واجتماع آرائيـ
نما أضافو إلييـ لما : (عمى باطميـ) عمىالباطؿ الذي اقترحوه مف غير بينة، وال قياـ برىاف عميو، وا 

. ليـ بو مف مزيد االختصاص
. وتشتت كممتكـ عف حقكـ الذي تدعوف إليو وقامت عميو البراىيف: (!وتفرقكـ عف حقكـ)
. بعدًا عف الخير: (فقبحاً )
. أي حزنًا، وىما مف المصادر التي أضمرت أفعاليا فبل ينطؽ بيا معيا: (وترحاً )
. ألفعالكـ ىذه: (لكـ)
الذي يقصده الرماة باإلصابة قرطاسًا كاف أو غيره، أراد أف : الغرض ىو: (حيف صرتـ غرضًا يرمى)

. بكـ زماف كنتـ عمى ىذه الصفة (4)القبح والترح متعمؽ
. تقصدوف إلى ببلدكـ وتعموكـ العساكر: (يغار عميكـ)
. ال تفعموف مثؿ ما فعموا بكـ(5)[و]: (وال ُتِغُيروف)
. إلى عقر دوركـ: (وُتْغَزوف)
(. 6)مف غزاكـ، أقؿ أحوالكـ واحدة بواحدة فواحدة بواحدة قصاص: (وال َتْغُزوف)

 __________
(. ب)العحب، وىو تحريؼ، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)



 

 

كما ترى كثيرة السقط والتحريؼ ( أ)، والنسخة (ب)، وىو في (أ)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (2)
. والتصحيؼ واألخطاء المغوية واإلمبلئية

. كما أثبتو( ب)المبلء، وفي (: أ)في  (3)
. متعمقًا، وىو خطأ(: أ)في  (4)
(. ب)سقط مف  (5)
 .قضاء(: أ)في  (6)
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. بمخالفة أمره، وارتكاب مناىيو، وظيور الجور في األرض والفساد فييا: (ويعصى اهلل)
وتظير مخالفتكـ لي ونكوصكـ عف امتثاؿ أمري  (1)بترؾ النكير بمجاىدة مف أتى ذلؾ: (وترضوف)

. بما أقولو اآلف
فإذا أوجبت عميكـ قتميـ وقتاليـ وجيادىـ في أياـ الصيؼ : (فإذا أمرتكـ بالسير إلييـ في أياـ الحر)

: و (2)[إلي]اعتذرتـ
. شدة الحر وأعظمو: الحمارَّة بتشديد الراء ىي: (ىذه َحَماّرة القيظ: قمتـ)
. اجعؿ لنا ميمة: (أميمنا)
بسيف منقوطة بثبلث مف أسفؿ، وبباء بواحدة مف أسفؿ، وبخاء بواحدة مف : (حتى يسبَّخ عنَّا الحر)

. أعمى، والباء مضاعفة، وسبَّخ الحر إذا فتر
ذا أمرتكـ بالسير إلييـ في أياـ الشتاء) . التي يكثر بردىا: (وا 
َِ : قمتـ) . معظـ البرد، بصاد ميممة، والراء مشددة: (ىذه صبارَّة الُقرّْ
. اجعؿ لنا ميمة غايتيا: (أميمنا)
(. 3)يزوؿ ويقمع: (حتى ينسمخ عنَّا البرد)

حتى ينسمخ، وكؿ واحد منيما مانع : حتى يسبَّخ أي يفتر، وقاؿ في البرد: سؤاؿ؛ لـ قاؿ في الحر
عمى زعميـ في االعتذار؟ 

ذا كاف األمر كما قمناه فالغزو ال يمكف  (4)وجوابو؛ ىو أنو يحمؿ أف يكوف البرد في ببلدىـ شديدًا، وا 
نما  في أياـ الشتاء، حتى ينسمخ البرد ويزوؿ بالكمية، بخبلؼ الحر فإف قميمو ال يمنع مف الغزو وا 

ينسمخ أي  (5)[حتى]: حتى يسبَّخ أي يفتر عنا الحر، فميذا قاؿ في البرد: يمنع كثيره، فميذا قالوا
ف لـ يزؿ بالكمية (6)[حتى]يزوؿ، وفي الحرّْ  . يسبَّخ أي يفتر، وا 

. اإلشارة إلى ىذا الجنس مف االعتذار الذي ال يعذر صاحبو، يفعمونو: (كؿ ىذا)
. أي مف أجؿ الفرار، وانتصابو عمى المفعوؿ لو: (فراراً )



 

 

 __________
. بذلؾ(: ب)في  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
. وينقطع(: ب)في  (3)
. يحتمؿ(: ب)في  (4)
(. أ)سقط مف  (5)
 (.أ)سقط مف  (6)
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البرد، فإذا كاف ىذا حالكـ في الفرار مف الحر والبرد مع : الُقر بضـ القاؼ ىو(: (1)مف الحرّْ والُقرّْ )

(. 2)سيولة الحاؿ فييما
. أللمو وشدة مقاساتو: (فأنتـ واهلل مف السيؼ أفر)
. في الخمقة اإلنسانية: (يا أشباه الرجاؿ)
. في اليمـ العالية، والعزائـ الطامحة: (وال رجاؿ)
أف أناتكـ في األمور كأناة الطفؿ؛  (3)األناة والتؤدة في األمور، وأراد: الحمـ ىو: (حمـو األطفاؿ)

. ألنو ال يتمالؾ في الشيء وتناولو عمى أي وجو كاف، مصمحًا كاف أو مفسداً 
قؿَّ ما أرادت امرأة أف : أي النساء؛ ألف عقوليفَّ ضعيفة جدًا، وليذا يقاؿ: (وعقوؿ ربات الحجاؿ)

جمع َحجمة بفتح الحاء بيت يجعؿ لمعروس مف : تحتج لنفسيا إال كانت حجتيا عمييا، والِحجاؿ
شارتو إلى ضعؼ األحبلـ والعقوؿ في وصفيـ (. 4)النساء، يزيف بالثياب، وا 

. مف سوء صنيعيـ معو (5)تعجب مف حاليـ في كؿ ما ساقو مف أمرىـ واستظراؼ: (!قاتمكـ اهلل)
عبارة عما يخرج مف الجرح : لقد جرحتـ صدري بشقاقكـ وامتؤل قيحًا، والقيح: (لقد مؤلتـ قمبي قيحاً )

. عند فساده
مؤلتموه مف الغيظ، وانتصاب الغيظ عمى التمييز بعد المفعوؿ، كقولو : (وشحنتـ صدري غيظاً )

ْرَنا اأَلْرَض ُعُيوًنا}: تعالى [. 12:القمر]{َوَفجَّ
. أسقيتموني: (وجرعتموني)
الجرعة، وقد يفتح أيضًا، وجمعيا ُنَغب، : الُنغبة بضـ الفاء وغيف معجمة ىي: (ُنَغَب التيماـ أنفاساً )

ذكر يذكر تذكارًا، وأنفاسًا جمع نفس، وانتصابو عمى الحاؿ : والتيماـ مصدر ىَـّ ييُـّ تيمامًا كقوليـ
. مف ُنَغب أي متتابعات

 __________



 

 

. فإذا كنتـ مف الحر والقر تفروف: بعده في النيج (1)
. فييا(: ب)في  (2)
. أراد بدوف الواو(: ب)في  (3)
. كما أثبتو( ب)في حقيـ، وفي (: أ)في  (4)
 .واستطرؽ(: ب)في  (5)
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، [26:الحديد]{َوَلَقْد َأْرَسْمَنا}: تمنيت، وىذه البلـ لتوكيد الجممة وتحقيقيا، كقولو تعالى: (لوددت)

. ولنعـ حشو الدرع أنت: وقوليـ
. بعيني: (أني لـ أركـ)
. بقمبي، عرفتكـ: (ولـ أعرفكـ)
. حقيقتيا وشأنيا وفائدتيا أنيا: (معرفة واهلل)
. إليَّ منكـ، وكاف منقطعًا قبؿ معرفتي لكـ: (جرَّت ندماً )
. الحزف واليـ، ومراده أنو كاف عاقبة أمري بعد معرفتكـ ىو الندـ والحزف: السدـ: (وأعقبت سدماً )
قامة عمود : (وأفسدتـ عميَّ رأيي) وغيرتـ ما رأيتو صوابًا ونتجتو فكرتي مف المصمحة في أمرالجياد وا 

. الديف
. فيما أمرت: (بالعصياف)
. بالتقاعد عف نصرتي إذا دعوت: (والخذالف)
حتى كاف عاقبة األمر في ذلؾ أف تحدث أىؿ الرأي والتجربة مف قريش، وأىؿ : (:حتى قالت قريش)

. الحنكة في الحروب عمى جية االنتقاص بحالي
. جريء عند المنازلة لؤلقراف، ومبارزة الشجعاف: (إف ابف أبي طالب رجؿ شجاع)
حكاـ أمرىا بالرأي الصائب، وربما قيؿ: (ولكف ال عمـ لو بالحرب) : بمكائدىا وأخذ الفرص فييا، وا 

(. 1)الحرب خدعة
: وقاؿ آخر

( 2)ىو أوٌؿ وىي المحؿُّ الثاني.... الرأُي َقْبَؿ شجاعِة الشجعاف 
 __________

الحرب )): فيو: ، وقاؿ ما لفظو2/14الحرب خدعة، يروى حديث ذكره ابف األثير في النياية  (1)
يروى بفتح الخاء وضميا مع سكوف الداؿ، وبضميا مع فتح الداؿ، فاألوؿ معناه أف الحرب ( (َخْدَعة

أي أف المقاتؿ إذا خدع مرة واحدة لـ تكف ليا إقالة، وىي : ينقضي أمرىا بخدعة واحدة مف الخداع



 

 

أف الحرب تخدع : ىو االسـ مف الخداع، ومعنى الثالث: أفصح الروايات وأصحيا، ومعنى الثاني
. انتيى. أي كثير المعب والضحؾ: فبلف ُلُعبة وُضَحكة: الرجاؿ وتمنييـ والتفي ليـ، كما يقاؿ

 .البيت ألبي الطيب المتنبي (2)
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. فقد أحرز الشجاعة، ولكنو ال يحسف تدبيرىا بزعميـ
نكار: (!هلل أبوىـ) . هلل دره: لما زعموه، مثؿ قوليـ (1)تعجٌب مما قالوه مف ذلؾ، وا 
. أني ال أحسف تدبيرىا (2)مف قريش الذيف زعموا: (وىؿ أحد منيـ)
. المعالجة واالختبار بحاليا مرة بعد مرة: المراس والممارسة واحد، وىي: (أشد ليا مراساً )
. وأسبؽ فييا قدمًا مف أحد غيري: (وأقدـ فييا مقامًا مني)
. نيض باألمر إذا كفي فيو: قمت بأعبائيا، مف قوليـ: (لقد نيضت فييا)
مف عمري وىو سف البموغ، وما زلت أمارسيا وأعالجيا مف ذلؾ اليـو إلى : (وما بمغت العشريف)

. اآلف
ذرؼ أي زاد، ومف ىذه حالو في معالجة الحروب (: اآلف قد ذرفت عمى الستيف (3)وىا أنا)

بأنو غير ممارس، فما قمتموه في : وممارستيا مف زمف البموغ إلى وقت اليـر والشيخوخة، كيؼ يقاؿ
. ذلؾ غير صحيح

ولكف السبب في ذلؾ ىو أني أشرت فمـ يقبؿ رأيي وخالفوه، فكاف سببًا : (ولكف ال رأي لمف ال يطاع)
في تغيير األمر واختبللو، ال ما زعمتموه مف عدـ ممارستي لمحرب، وىذ الكممة جارية مجرى المثؿ، 

مف بديع األمثاؿ، وغرائب الحكـ، والمعنى أف كؿ مف ال يطاع  (5)مف أحد قبمو، وىي (4)ولـ يسمع
(. 6)في رأيو فكأنو في حكـ المعدـو

 __________
نكاراً (: أ)في  (1) . وا 
. يزعموف: يزعموا، وىو خطأ، والصواب(: ب)في  (2)
. إلخ...وىا أنذا وقد ذرفت: في شرح النيج (3)
. ولـ تسمع(: ب)في  (4)
. وىو(: ب)في  (5)
 .العدـ(: ب)في  (6)
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 ومف خطبة لو عميو السبلـ (28)
تولت وانقضى آثارىا، ألف ما مضى مف الدنيا باإلضافة إلى ما بقي : (أما بعد، فإف الدنيا قد أدبرت)

يعني الوسطى (( (1)بعثت أنا والساعة كياتيف)): كبل شيء، وليذا قاؿ الرسوؿ عميو السبلـ
. والمسبحة، وأراد بذلؾ قرب الساعة وانقطاع الدنيا

، وأذاف [279:البقرة]{َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَف المَّوِ }: اإلعبلـ، ومنو قولو تعالى: األذاف: (وآذنت بوداع)
نما يكوف عند الرحيؿ، والمراد أنيا : اإلعبلـ بيا، والوداع: الصبلة االسـ مف التوديع بفتح الفاء، وا 

. أعممت باالرتحاؿ
ف اآلخرة قد أقبمت وأشرفت باطبلع) : عبارة عف اإلسراع في الشيء، وقولو: اإلشراؼ واإلقباؿ: (وا 

. اطمعت عمىالشيء والباء فيو لمحاؿ أي مطمعة: باطبلع ىو افتعاؿ، مف قوليـ
ف اليـو المضمار) عبارة عف الزماف والمكاف الذي يضمر فييما الخيؿ، واليـو : المضمار: (أال وا 

ف بقي عمى الظرفية  منصوب بكؿ حاؿ، فإف خرج عف الظرفية كاف اسمًا، ألف وما بعده الخبر، وا 
. فما بعدىا يكوف اسمًا ليا منصوباً 

. أي المسابقة: (وغدًا السباؽ)
االسـ مف االستباؽ، وقد تكوف لممرة الواحدة مف الفعؿ، : الَسبقة بفتح الفاء ىي: (والسَّبقة الجنة)

، وكبلىما صالح ىا (2)اسـ لما يقع عميو السباؽ، وىو الخطر بيف المتسابقيف: والُسبقة بالضـ ىي
. ىنا
. آخره ومنقطعو: غاية الشيء: (والغاية النار)

ـَ خصَّ السبقة بالجنة، وجعؿ الغاية لمنار، وكؿ واحد منيما موصوؿ إليو؟  سؤاؿ؛ ِل
 __________

البخاري : ، وعزاه إلى مصادر كثيرة منيا4/264أورده في موسوعة أطراؼ الحديث  (1)
، 2214، وسنف الترمذي 3/189 (المجتبى)، وسنف النسائي 135، ومسمـ في الفتف 8/131،132

. ، وغيرىا كثير، انظرىا ىناؾ4040، 45وسنف ابف ماجة 
 .السبؽ الذي يتراىف عميو: المسابقيف، والخطر ىو(: ب)في  (2)

(1/292 )

 
 

وجوابو؛ أف االستباؽ إنما يكوف في أمر محبوب، وغرض مطموب فميذا خصو بالجنة، وجعؿ الغاية 
لمنار؛ ألف الغاية ىي منقطع الشيء، وقد ينتيي إلييا مف يسره االنتياء، ومف اليسره االنتياء، فميذا 



 

 

. بيف المفظيف لما يرى مف اختبلؼ المعنييف (1)خص الغاية بالنار كالمصير والمآؿ، فبل جـر خالؼ
. الخطايا (2)أفبل يوجد مقمع مف عمؿ: (أفبل تائب مف خطيئتو)
. الموت، ومراده قبؿ حضور وقت موتو فتنقطع توبتو: قبؿ موتو، والمنية: (قبؿ منيتو)
. باالغتناـ مف األعماؿ الصالحة: (أال عامؿ لنفسو)
. القبر: قبؿ أف يكوف مقبورًا، والرمس: (قبؿ يـو رمسو)
نكـ في أياـ أمؿ) . فيما يأتي مف أعماركـ (3)وىو ما تستقبمونو: (أال وا 
. إليو (4)غايتيا ومنقطعيا آجاؿ مقدرة بعدىا ُيْنَتيى: (مف ورائيا أجؿ)
. فمف عمؿ في ىذه األياـ التي ىي مضروبة لئلمياؿ(: (5)فمف عمؿ في أياـ أممو)
نما قاؿ: (قبؿ حضور أجمو) قبؿ حضور أجمو؛ ألف ما : وىو في سعة مف عمره قبؿ حضورالموت، وا 

يكوف مف التوبة في حاؿ الموت فيي غير مقبولة، لمكاف اإللجاء بمشاىدة المبلئكة وتحقؽ أحواؿ 
َوَلْيَسِت }: اآلخرة، وليذا سوَّى اهلل بيف مف يموت كافرًا وبيف مف يتوب ىذه التوبة، حيث قاؿ

[. 18:النساء ](6)إلىآخراآلية{....التَّْوَبةُ 
 __________

(. ب)خبلؼ وىو تحريؼ، والصواب كما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. أعماؿ(: ب)في  (2)
. تستقبموه، وىو خطأ(: ب)في  (3)
. تنتيي(: ب)في  (4)
. . ومف شرح النيج( ب)أجمو، وما أثبتو مف (: أ)في  (5)
وليست التوبة لمذيف يعمموف السيئات حتى إذا حضر أحدىـ الموت قاؿ إني }: لفظ اآلية الشريفة (6)

 .صدؽ اهلل العمي العظيـ {تبت اآلف وال الذيف يموتوف وىـ كفار أولئؾ أعتدنا ليـ عذابًا أليماً 
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. لما يبلقي مف ثوابو الذي يكوف عميو: (نفعو عممو)
. لكونو جاء وىو عمىاأُلىبة وأخذ الُعّدة: (ولـ يضره أجمو)
. ومف ىوَّف في طمب األعماؿ الصالحة وفعميا: (ومف قصَّر في أياـ أممو)
. وىو في سعة مف أمره ولـ يحضر موتو: (قبؿ حضور أجمو)
. خيرًا لنفسو (1)أي انتقص حيث لـ يعمؿ: (خسر عممو)
. ، وال ضرر أعظـ مف ضرر ال يمكف تبلفيو(2)لموافاتو لو وىو عمى غير أىبة وعدّْة: (وضره أجمو)
. بجد واجتياد وتأىب واستعداد: (أال فاعمموا في الرغبة)



 

 

. لمثؿ ذلؾ(: في الرىبة (3)كما تعمموف)
ـَ جعؿ العمؿ في الرغبة ُمْشِبيًا لمعمؿ في الرىبة، وكبلىما في الوقوع عمى سواء؛ ألف  (4)سؤاؿ؛ ِل

يعمميا طمبًا لممنافع، فما وجو التفرقة بينيما؟  (5)الواحد منَّا كما يعمؿ األعماؿ فرارًا مف العقوبة فقد
وجوابو؛ ىو أف المراد بالرىبة ىو القسر واإللجاء، والمراد بالرغبة ىو االختيار واإلرادة، فشبو ما يقع 

واإللجاء في وجوب (8)بما يقع بالقسر  (7)في تنجيز حصولو وتوفيره (6)باالختيار والداعية
. باإللجاء والقسر ال ينفؾ عف الحصوؿ المحالة (9)حصولو؛ لما كاف ما يقع

ني لـ أر كالجنة ناـ طالبيا) أراد المبالغة في طمبيا، ألف مف بالغ في طمب شيء امتنع منو : (أال وا 
، وقولو ، فميذا تعجب ممف يطمبيا وىو يحدث نفسو بالنـو كالجنة في موضع المفعوؿ ألرى؛ : النـو

. أي لـ أر مثؿ الجنة لما فييا مف قرة األعيف
 __________

. يفعؿ(: ب)في  (1)
. وعد(: ب)في  (2)
. . ومف النيج( ب)تعمموا وىو خطأ، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. بالرغبة(: أ)في  (4)
. قد(: ب)في  (5)
(. ب)والراغبة، وما أثبتو مف (: أ)في  (6)
. كما أثبتو( ب)وتوحيره، وفي (: أ)في  (7)
. بما يقع في القسر(: ب)في  (8)
 .ال يقع(: أ)في  (9)
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فإنو يمتنع نومو ويشذ  (1)[منو ]ألف مف ييرب مف شيء مبالغًا في اليرب : (وال كالنار ناـ ىاربيا)

. فييا مف أنواع النكاؿ، أعاذنا اهلل منيا برحمتو (2)[اهلل]لما أعدَّ 
نو مف ال ينفعو الحؽ يضره الباطؿ) واإلعراض عنو، فإنو  (3)أراد مف الينفعو الحؽ لتركو لو: (أال وا 

. الباطؿ باالنقياد لو والدخوؿ تحت أمره (4)ال محالة يضره
يعني أف كؿ مف لـ ينفعو اليدى في استقامة حالو (: (5)ومف لـ يستقـ بو اليدى َيُجرُّ الضبلؿ)

بو أي يعدؿ بو، مف قوليـ جار يجور عف كذا إذا عدؿ عنو : وصواب أمره فإف الضبلؿ يجرُّ
. أي عادؿ مائؿ [9:النحؿ]{َوِمْنَيا َجاِئرٌ }: ، قاؿ اهلل تعالى(6)وماؿ

نكـ قد أمرتـ بالظعف) اهلل عمى ألسنة الرسؿ بالصدور عف الدنيا واإلقباؿ إلى : اآلمر ىو: (أال وا 



 

 

. بتحريؾ العيف وسكونيا (7)[وظَعناً ]ظعف يظعف ظْعنًا : السير، يقاؿ: اآلخرة، والظعف
ُدوا َفِإفَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى}: الداؿ ىو اهلل تعالى، حيث قاؿ: (ودلمتـ عمى الزاد) [. 197:البقرة]{َوَتَزوَّ

 __________
(. ب)سقط مف  (1)
(. ب)زيادة في  (2)
. لتركو الحؽ(: ب)في  (3)
. بضرر الباطؿ لما لـ يقتاد لو ولمدخوؿ تحت أمره(: ب)مف ىنا في  (4)
. يجر بو الضبلؿ إلى الردى: في النيج (5)
(. ب)وما بدوف البلـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (6)
 (.ب)سقط مف  (7)
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ف أخوؼ ما أخاؼ عميكـ) وىذا كبلـ أخذه مف رسوؿ اهلل صمى (: اليوى، وطوؿ األمؿ (1)[اتباع]: وا 

فوضعو في أحسف مواضعو، وأوجز فيو غاية اإليجاز، فإنو قاؿ فيو صمى  (2)[وسمـ]اهلل عميو وآلو 
عميكـ اتباع اليوى وطوؿ األمؿ، فاتباع اليوى يصدؼ  (3)إف شر ما أخاؼ)): اهلل عميو وآلو وسمـ

بقموبكـ عف الحؽ، وطوؿ األمؿ يصرؼ ىممكـ إلى الدنيا، وما بعدىما ألحد خير في دنيا وال 
. فأخذ مقدار حاجتو، وأىمؿ باقيو، وجعمو طرازًا لكبلمو وعبلمة لكمالو وتمامو (4()(آخرة

موضع الزاد ومكانو ىو الدنيا، وأخذ الزاد إنما يكوف (6[ )أف]أراد (: في الدنيا مف الدنيا (5)تزودوا)
. منيا بفعؿ األعماؿ الصالحة وادخارىا

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
(. ب)زيادة في  (2)
. ما أتخوؼ(: ب)في  (3)
مع  (39)، الحديث رقـ 48أخرجو الشريؼ السيمقي في األربعيف السيمقية عف أبي ىريرة صػ (4)

اختبلؼ يسير في بعض ألفاظو، وقريبًا منو أخرجو اإلماـ المرشد باهلل في األمالي الخميسية 
مع اختبلؼ في بعض ألفاظو بسنده عف عمي بف أبي طالب عميو السبلـ أف رسوؿ الميصمى 2/161

أما أحدىما فاتباع اليوى، وأما : إف أشد ما أتخوؼ عميكـ خصمتاف)): اهلل عميو وآلو وسمـ قاؿ
األخرى فطوؿ األمؿ، فأما اتباع اليوى فإنو يعدؿ عف الحؽ، ومف عدؿ عف الحؽ فيو صاحب 

 في 2/291، وكما في المرشد باهلل رواه في شمس األخبار ((ىوى، وأما طوؿ األمؿ فإنو حب الدنيا



 

 

. الباب السبعيف والمائة، وعزاه إلى المجالس برواية السماف، عف عمي عميو السبلـ
. فتزودوا: في شرح النيج (5)
 (.أ)سقط مف  (6)
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عف عذاب اهلل تعالى وأليـ عقابو، وكفى بكبلمو ىذا في قطع (: بو أنفسكـ غداً  (1)تحرزوف)

. االغترار والقدح لزيادة االتعاظ واالنزجار، وتحذيرًا عف الغفمة، وترغيبًا في عمؿ اآلخرة (2)عبلئؽ
 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ (29)
عمى بعض الحوادث (4)لما يظير في مرأى العيف الجتماعيـ (: (3)أييا الناس، المجتمعة أبدانيـ)

ما فرقًا وحزناً  . إما ليوًا وطربًا، وا 
لكؿ واحد منيـ غرض، ال يجمعيـ جامع الديف في نصرتو، وال تتفؽ خواطرىـ : (المختمفة أىواؤىـ)

. وقموبيـ عمى رفع مناره، وتشييد معالمو
. قولكـ بألسنتكـ: (كبلمكـ)
الضعؼ، ومراده أنو يضعؼ األحجار الصمبة لما تضمنو مف : الوىي: (يوىي الصـ الصبلب)

. اإلبراؽ واإلرعاد والوعيد الشديد لمف خالفكـ
لما فيو مف التخاذؿ وقمة التناصر بحيث لو رآكـ الرائي لطمع في (: األعداء (5)وفعمكـ ُيِطمُع فيكـ)

. أخذكـ وتغنّمكـ، وعبلمة ذلؾ وأمارتو أنكـ
وىما عبارتاف عف األحاديث المبيمة، ومراده أنكـ في المجالس : (كيت وكيت: تقولوف في المجالس)

تذكروف أنكـ تفعموف األفاعيؿ مف الجياد، ومواقعة األعداء، والقياـ بثأر الديف، وتدمير مف يريد 
. مخالفتو طعنًا بالرماح وضربًا بالسيوؼ، ورشقًا بالنباؿ، إلى غير ذلؾ مف الكبلمات

. حضر وقتو، وصدؽ حصولو: (فإذا جاء القتاؿ)
 __________

. ما تحرزوف: في شرح النيج (1)
. غرائر(: أ)في  (2)
. ومف النيج( ب)أيدييـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. إلجماعيـ(: أ)في  (4)
 (.ب)فيكـ سقط مف : قولو (5)
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الميؿ، وىذه كممة تقوليا العرب عند : حاد عف الشيء إذا ماؿ عنو، والحيد: (ِحيدي َحياد: قمتـ)

(. 1)اشتداد األمر وعظـ حالو، كقوليـ لمداىية صمي صماـ، وفيحي فياح، وىو اسـ لمغارة
عز الرجؿ إذا صار عزيزًا، وعز إذا عظـ، وعز إذا حؽ واشتد، : (ما عَّزت دعوة مف دعاكـ)

. والمعنى في ىذا ما عظـ وال انتصر وال صار عزيزًا نداؤه إذا ناداكـ لنصرتو لتخاذلكـ وتفرؽ آرائكـ
قاسيت األمر إذا كابدت شدائده، ومراده أنو ال يطمئف قمب مف كايد : (وال استراح قمب مف قاساكـ)

شفاقو (2)بكـ منكـ، وحذره عمى  (3)الشدائد والحروب، وخاض بكـ غمرات الموت لقمة ثقتو بكـ، وا 
. نفسو معكـ

، واشتقاقيما مف التعمؿ والضبلؿ، (4)جمع ُأْعُمولة وُأْضُمولة كُأْضُحوكة وُأْخُبولة: (أعاليؿ بأضاليؿ)
. وغرضو أنكـ تتعمموف بمعاذير فاسدة وأقاويؿ كاذبة ال يصدؽ قائميا، وال يعذر صاحبيا

دفعتو عف حقو إذا منعتو وفاءه، ومطمت الحديدة إذا طولتيا ومددتيا، : (دفاع ذي الدَّْيف المطوؿ)
جمع دافع كتاجر وتجار، والمعنى أنكـ تمنعوف وفاء : ومطمتو دينو إذا مددت وفاءه إلى مدة، والدفاع

نما قاؿ ذي الديف المطوؿ؛ مبالغة في : ذي الديف الذي قد مطؿ بو، وطالت مدتو عمى صاحبو، وا 
ما  (5)ركة أحواليـ حيث منعوا وفاء ديف قد تقادمت أزمانو، وطاؿ عيده بالقضاء، فكاف مف حؽ

. ىذا حالو المعاجمة بقضائو
: الظمـ، قاؿ الشاعر: الضيـ: (ال يمنع الضيـ الذليؿ)

 __________
. 112-2/111، وشرح النيج البف أبي الحديد 1/466انظر النياية البف األثير  (1)
(. ب)كايدكـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
شتفاقو، وفي (: أ)في  (3) .. كما أثبتو( ب)وا 
. وأحبولة(: ب)في  (4)
 .المعاجمة بقضائو: فكاف مرجو ما ىذا حالو، وقيؿ(: ب)العبارة في  (5)
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ف قؿَّ نفُعُو  ّني عمى اْلَمْولى وا  ـَ غير َصُبورِ .... وا  ( 1)دفوٌع إذا ما ِضْي
. ألف ذلو يمنعو عف األنفة، واستحضارالشيامة في االنتصار عف الظمـ

نقيض اليزؿ، ومراده أف الحؽ في األمور كميا إنما يناؿ باالجتياد : الجد: (وال يدرؾ الحؽ إال بالجد)



 

 

تعاب الخاطر ال بالتواني وراحة النفس . وا 
أراد أي خطة بعد خطتكـ تمنعونيا عف الظمـ، وأف يغار عمييا؛ فإذا : (أي دار بعد داركـ تمنعوف)

. كنتـ ال تمنعونيا فأنتـ عف غيرىا أعجز وأقصر
لعممي وبصيرتي ومكاني مف رسوؿ اهلل، وانعقاد اإلجماع عمى صحة : (ومع أي إماـ بعدي تقاتموف)

. إمامتي ووجوب متابعتي
. لكـ وتابعًا ألقوالكـ (2)المغرور عمى الحقيقة مف كاف ِسْيقة: (المغرور واهلل مف غررتموه)
. ومف ظفر بكـ: (ومف فاز بكـ)
خاب سعيو إذا لـ ينؿ مقصوده، واستعار ما ذكره في السياـ مف (: بالسيـ األخيب (3)فقد ظفر)

، فأراد ىا ىنا أف مف ظفر (4)سياـ الميسر وقداحو ألف بعضيا لو نصيب وبعضيا ال نصيب لو
(. 5)بكـ فقد ظفر بغير شيء وفاز بغير مطموب

الذي كسر فوقو، وىو ما يمي : األفوؽ مف السياـ(: (6)ومف رمى بكـ فقد رمى باألفوؽ الناصؿ)
بحاؿ، وأراد المبالغة  (7)الذي خرج نصمو، وما ىذا حالو فبل نفع فيو لرامي: وتر القوس، والناصؿ

. في بطبلف النفع بيـ فيما يريده منيـ
 __________

: في المساف (إذا ما ضيـ): ، بدوف نسبة إلى قائمو، وقولو2/563البيت أورده في لساف العرب  (1)
. (إذا ما ضمت)
. بسيفو(: ب)في  (2)
. فقد فاز واهلل بالسيـ األخيب: في شرح النيج (3)
ألف بعضيا لو ونصيب ال نصيب لو، وفييا تحريؼ وسقط كما (: أ)نص العبارة مف أوليا في  (4)

. (ب)ترى، وما أثبتو مف 
. المطموب(: ب)في  (5)
. بأفوؽ ناصؿ: في شرح النيج (6)
 .لراـٍ (: ب)في  (7)
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. لما عاينتو مف كذبكـ ومحالكـ: (أصبحت واهلل ال أصدؽ قولكـ)
. لما أتحققو مف تخاذلكـ وتقاعدكـ عني(: (1)وال أطمع في نصرتكـ)
. لما يظيرلي مف ضعفكـ وىوانكـ وركة أحوالكـ في جميع أموركـ: (وال ُأوعُد العدو بكـ)
. الحاؿ، ومراده ما الذي عرض ألحوالكـ حتى كانت عمى ىذه الصفة: الباؿ: (ما بالكـ)



 

 

. العادة: الِطبُّ بكسر الفاء: (ما ِطبُّكـ)
: قاؿ الكميت

( 2)منايانا وَدْوَلة آخرينا.... فما إف ِطبَّنا جبٌف ولكف 
( 3)وىذا مراده ىا ىنا، أي ما جزاؤكـ عمى ىذه العادة التي تعودتموىا، ورجؿ َطّب بفتح الفاء إذا

. كاف عالمًا ماىرًا، والحركات الثبلث في عمـ الطب
. أي شيء يكوف فيو الشفاء لما أصابكـ مف ىذا الداء: (ما دواؤكـ)
، فما (4)أراد أف اإلنساف ال يستوحش مف شكمو وال يجبف عمف كاف مساويًا لو: (القـو رجاؿ أمثالكـ)

! سبب ذلكـ ونكوصكـ عنيـ؟
أراد أنكـ تقولوف قواًل ال تعرفوف حقيقتو، فأنتـ تصرخوف بالمقاء لعدوكـ، وال (: (6)بغير عمـ (5)أقوالً )

. بيا أصبلً  (7)تصدقوف في ىذه المقالة، وال تعمموف
 __________

. نصركـ: في النيج (1)
 مف أبيات ثبلثة نسبيا إلى فروة بف مسيؾ المرادي 2/565البيت أورده صاحب لساف العرب  (2)

: وىي
ف ُنْغمْب فغير مغمبينا .... فإف َنْغِمْب فغبلبوف ُقدمًا  وا 
منايانا ودولة آخرينا .... فما إف طّبنا جبٌف ولكف 

تكرُّ صروفو حينًا فحينا .... كذاؾ الدىر دولتو سجاؿ 
. أي(: ب)في  (3)
. عمف كاف لو مساوياً (: ب)في  (4)
. ومف شرح النيج( ب)أقوااًل، وما أثبتو مف (: أ)في  (5)
. أقواًل بغير عمـ عمؿ(: ب)، وفي (أ)بغير عمؿ، ذكره في ىامش : في نسخة (6)
 .وال تعممونيا(: ب)في  (7)
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. وتتركوف قتاليـ وتغفموف عنو ذاًل وجبنًا ال ورعًا وتعففاً : (وغفمة مف غير ورع)
وتطمعوف في القعود، وتركنوف إلى الدعة وراحة النفوس، وىو خبلؼ (: في غير حؽ (1)وطمعاً )

. الحؽ لما فيو مف إسقاط أمر الجياد وتركو
إلى آخرالخطبة، مف أنواع البديع يسمى التجاىؿ، وىو  (....أي دار بعد داركـ): قولو عميو السبلـ

ال تعرفو، وأنت مطمع عمى حقيقة األمر فيو، كقوؿ  (2)أف يستفيـ عف شيء يجيّْمو موىمًا أنؾ



 

 

(: 3)زىير
( 4)أقوـٌ آُؿ حصٍف أـ نساء.... وما أدري َوَسْوَؼ إخاُؿ أدري 

: ومنو قوؿ آخر
وبيف النََّقاء أنت أـ أـ سالـ  .... (5)أيا ظبيَة اْلَوْعَساء بيف ُجبَلِجؿِ 

( 6) [يجيّْؿ نفسو حيث لـ يفرؽ بيف الظبية والوحشة وبيف أـ سالـ]
: ومنو قوؿ آخر

عرّْ عف ذا كيَؼ أكُمَؾ لمضبّْ (7)[فقؿ].... إذا ما تميميّّ أتاؾ مفاخرًا 
. ويسمى اليزؿ أيضًا وىو كثير

 __________
. وفي شرح النيج كما أثبتو( ب)وطمع، وفي (: أ)في  (1)
. أنو: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (2)
 مف مضر، حكيـ ، ى.ؽ 13زىير بف أبي سممى ربيعة بف رياح المزني، المتوفى سنة : ىو (3)

الشعراء في الجاىمية مف أصحاب المعمقات السبع، ومف أئمة األدب مف يفضّمو عمى شعراء العرب 
: كافة، أشير شعره معمقتو التي مطمعيا

األعبلـ )لو ديواف شعر مطبوع _… _ بحومانة الدراج فالمتثمـ.... أمف أـ أوفى دمنة لـ تكمـ 
3/52 .)
، ونسبو إلى زىير أيضًا، وآؿ حصف يريد حصف بف حذيفة 1/655أورد البيت في لساف العرب  (4)

. الفزاري
(. 1/489انظر لساف العرب )جبلحؿ، والبيت ىو لذي الرمة (: ب)في  (5)
(. ب)ما بيف المعقوفيف زيادة في  (6)
 (.أ)سقط مف  (7)
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َـّ أحبلـ، وأوقع في الزجر لو  ويكسب المعنى ببلغة، ويكسوه ديباجة، ولقد أبمغ في الوعظ لو كاف ث
! كاف ليـ أفياـ، وأسمع في النداء ولكف القـو نياـ

 
 ومف كبلـ لو عميو السبلـ في قتؿ عثماف (30)
أراد لو صدر مف جيتي أمر بقتمو لكنت مشاركًا لمف قتمو في حكـ (: لكنت قاتبلً  (1) [بو]لو أمرت )

. القتؿ، وىو اإلثـ؛ ألف الداؿ عمى الخير كفاعمو، والداؿ عمى الشر كفاعمو



 

 

أو نييت بالقتاؿ والمجاىدة لقاتميو لكاف في ذلؾ أبمغ النصرة لو، (: لكنت ناصراً  (2)[عنو]أو نييت )
. لكني أرمز لكـ إلى مف نصره وخذلو حقيقة، وأكني عنو بقوؿ لطيؼ

: خذلو مف أنا خير منو، ومف خذلو ال يستطيع أف يقوؿ: غير أف مف نصره ال يستطيع أف يقوؿ)
: وأراد بيذا أف مرواف نصره، وطمحة والزبير خذاله، فميس لمرواف أف يقوؿ: (نصره مف ىو خير مني

. مرواف خير منا: أنا خير مف طمحة والزبير، وليس لطمحة والزبير، أف يقوال
ـَ لـ يصرح بالمقصود، ويقوؿ طمحة والزبير : سؤاؿ؛ أي غرض ألمير المؤمنيف في ىذه الكناية؟ وِل

خير مف مرواف مف غير حاجة إلى ىذه الرموز؟ 
: وجوابو؛ أف ذلؾ محتمؿ ألمريف

فيحتمؿ أف يشير بذلؾ إلى ضعؼ في أمر عثماف لما جرى في خبلفتو مف األحداث : أما أوالً 
. المنكرة بخذالف أىؿ البصائر لو كطمحة والزبير، ونصرة مف ال بصيرة لو مثؿ مرواف

لركة حالو، ورفعًا لحاؿ طمحة والزبير لما ليما مف  (3)فيحتمؿ أف يكوف تعريضًا بمرواف: وأما ثانياً 
. السابقة، فكنى بيذه الكناية المطيفة عما ذكرناه، وىو أبمغ مف التصريح

: أختصر لكـ حالو وحاؿ مف أنكر عميو وأضبطو وأقوؿ لكـ فيو: (وأنا جامع لكـ أمره)
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
 .لمرواف(: ب)في  (3)
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االسـ مف االستئثار وىو االستبداد، ومراده بذلؾ اإلشارة : األثرة بالتحريؾ ىي: (استأثر فأساء األثرة)

عطائيـ األمواؿ النفيسة التي  إلى ما كاف منو مف إيثارأقاربو مف بني معيط باألعماؿ عمى األقاليـ، وا 
. فييا حقوؽ غيرىـ مع عدـ استحقاقيـ ليا، وكاف شديد الحمية عمييـ واألنفة ليـ

ساءة الجزع، ىي الزيادة عمى مقدار االستحقاؽ : الجزع: (وجزعتـ فأسأتـ الجزع) نقيض الصبر، وا 
. في التجاوز إلى القتؿ، والعقوبة تكوف عمى مقدار الجناية مف غير زيادة وتجاوز حد

. قوؿ فصؿ وأمر عدؿ يـو القيامة: (وهلل حكـ واقع)
عثماف وقاتميو، وكبلمو عميو السبلـ ىا ىنا داؿ عمى خطأ قاتميو (: المستأثر والجازع (1)في)

. واإلنكار عمييـ فيما فعموه مف ذلؾ
: ، عنو عميو السبلـ أنو قاؿ(2)وحكى قاضي القضاة عبد الجبار بف أحمد

 __________



 

 

. وشرح النيج ما أثبتو( ب)بيف، وفي (: أ)في  (1)
أبو الحسف عبد الجبار بف أحمد بف عبد الجبار بف أحمد بف الخميؿ اليمذاني االستراباذي : ىو (2)

، أحد أعبلـ الفكر اإلسبلمي، عالـ، فقيو مفسر، متكمـ، مصنؼ في [ ى415-325]قاضي القضاة 
شتى الفنوف، مولده في ضواحي ىمذاف بإقميـ خراساف، ورحؿ في طمب العمـ إلى أقطار عديدة، وىو 

المؤيد باهلل أحمد بف الحسيف الياروني، وأخيو اإلماـ أبي طالب يحيى بف : شيخ اإلماميف األخويف
األمالي في : الحسيف الياروني، وبايع اإلماـ المؤيد باهلل الياروني الزيدي، ولو مصنفات منيا

تثبيت دالئؿ نبوة سيدنا محمد صمى اهلل ): ومنيا (نظـ الفوائد وتقريب المراد لمرائد )الحديث المسمى 
: ، ومنيا(شرح األصوؿ الخمسة: )ومنيا( تنزيو القرآف مف المطاعف: )، ومنيا(عميو وآلو وسمـ

عنو وعف مؤلفاتو ومصادر ترجمتو انظر أعبلـ )، وغيرىا (طبقات المعتزلة)و (فضؿ االعتزاؿ)
 (.535-532المؤلفيف الزيدية صػ
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َـّ، العف قتمة عثماف في البروالبحر والسيؿ والجبؿ) وىذا ىوالبلئؽ بمثمو لعموه في الديف . (1)(المَُّي

وشيامة نفسو في الورع؛ ألف إراقة دـ امرئ مسمـ حراـ فضبًل عف مف لو مزية الصحبة وحرمة 
. اإلسبلـ

مف أعاف عمى قتؿ مسمـ ولو بنصؼ كممة، كاف )): وفي الحديث عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو
(. 2()(حقًا عمى اهلل أف يعذبو

(. 3)((لقتؿ مؤمف أعظـ عند اهلل مف زواؿ الدنيا)): وفي حديث آخر
 
ومف كبلـ لو عميو السبلـ قالو البف عباس لما أنفذه إل ى الزبير ليستفيئو إل ى طاعتو قبؿ حرب  (31)

 الجمؿ
(. 4)التراوده بكبلـ، وال تفاتحو في مخاطبتو: (ال تمقيفَّ طمحة)
. تخاطبو وتشافيو: (فإنؾ إف تمقو)
تيس أعقص، إذا التوى قرناه عمى أذنيو : المي، ومنو قوليـ: العقص ىو: (تجده كالثور عاقصًا قرنو)

. ضفره، وجعمو معقوصًا في قفاه: مف خمفو، وعقص الشعر
 __________

. 2/43المغني الجزء المتمـ العشريف  (1)
، في موسوعة أطراؼ الحديث ((مف أعاف عمى قتؿ مسمـ ولو بشطر كممة: ))ورد الحديث بمفظ (2)
مف )): ، ولو فييا شواىد عدة، وقريبًا منو بمفظ4/14، وعزاه إلى تمخيص الحبير البف حجر 8/104



 

 

أعاف بشطر كممة عمى قتؿ امرئ مؤمف بغير حؽ لقي اهلل عّز وجّؿ مكتوبًا بيف عينيو آيس مف 
 وعزاه إلى الجامع 158-5/157، رواه العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة في أنوار التماـ ((رحمة اهلل

. 584ػ1/583الكافي ألبي عبد اهلل العموي، وانظر الكشاؼ
، وسنف 2/454، وعزاه إلى الكامؿ البف عدي 6/608أورده في موسوعة أطراؼ الحديث  (3)

 5/159، ورواه السيد العبلمة أحمد بف يوسؼ زبارة في أنوار التماـ (2ب) (باب المحاربة)النسائي 
. وعزاه إلى النسائي عف بريدة

 .مخاطبة(: ب)في  (4)
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. ((نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو عف عقص الشعر في الصبلة)): وفي الحديث
يأتى األمور الصعبة عمى حد إتيانو لؤلمور السيمة، وجعؿ ما : (ىو الذلوؿ: يركب الصعب ويقوؿ)

. ذكره مثااًل بحالو في لجاجو وتكبره وشكاسة طبعو وشرس خميقتو
. فاتحو في الكبلـ وعاتبو: (ولكف الؽ الزبير)
. الطبيعة: فبلف ليف العريكة، إذا كاف سمسًا منقادًا والعريكة ىي: يقاؿ: (فإنو أليف عريكة)
. أبمغو عني رسالة: (:فقؿ لو)
. ألف الزبير أمو صفية بنت عبد المطمب عمة أمير المؤمنيف: (:يقوؿ لؾ ابف خالؾ)

ـَ قاؿ ىا ىنا لؾ أمير المؤمنيف فيخاطبو بإمرة [(1)يقوؿ]: يقوؿ لؾ ابف خالؾ، ولـ يقؿ: سؤاؿ؛ ِل
المؤمنيف، التي ىي عبلمة اإلمامة وأمارتيا، والشأف في تقريراإلمامة وثبوتيا؟ 

ف كاف األمر كما قمتو مف إثبات اإلمامة، لكف الغرض ىا ىنا ىو تقريبو : وجوابو؛ ىو أنو وا 
واستعطاؼ حالو وفيئو إلى الحؽ وتعريفو البصيرة، فميذا كاف ذكر الرحـ التي بينو وبينو أقرب إلى 

. اإلصغاء وأدعى إلى اإلقباؿ واالنصراؼ عّما ىو فيو مف البغي والشقاؽ
. في المدينة حيث دفعت البيعة، والحاؿ يومئذ حاؿ مسالمة: (عرفتني بالحجاز)
نما : (وأنكرتني بالعراؽ) البصرة وما يمييا وىو عراؽ العرب، وخوارـز ونواحيو وىو عراؽ العجـ، وا 

. البغي ومواضع المشاقة، ألنيا كانت ىناؾ (2)قاؿ بالعراؽ يذكره مكاف
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
 .بمكاف(: ب)في  (2)
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بعادًا عف كذا إذا بعد عنو، أو ما جاوزؾ مف عدا يعدو : أي ما أبعدؾ مف قوليـ: (!فما عدا ّمَما بدا)
إذا جاوز مما ظير منو مف أمر البيعة، وما األولى استفيامية، والثانية موصولة، ومف البتداء 

مف أحد قبؿ أمير المؤمنيف، فيو أبو عذرتيا وابف نجدتيا، وقد  (1)الغاية، وىذه الكممة لـ تسمع
لو  (2)جرت مجرى األمثاؿ، ولقد بمغت ىذه الكممة في العتاب وحسف االستعطاؼ وقطع المعذرة

. مبمغًا ال أمد لو وال غاية وراءه
 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ (32)
َعند عف الطريؽ، إذا ماؿ : أي مائؿ عف الحؽ، مف قوليـ: (أييا الناس، إنا أصبحنا في دىر عنود)

نما أضافو إليو ألف خبلئؽ الناس وطبائعيـ تابعة ألزمانيـ التي ىـ فييا . عنيا، والمراد بذلؾ أىمو، وا 
. لما فيو مف مكابدة الشدائد، ومعاناة الفتف: (وزمف شديد)
المسيء كما يكوف مسيئًا بفعؿ اإلساءة فقد يكوف مسيئًا بترؾ اإلحساف، : (يعدُّ فيو المحسف مسيئاً )

. ومراده ىاىنا ىو أف يكوف المحسف بمنزلة مف ترؾ اإلحساف لما يظير مف كفراف نعمتو
عتا يعتو عتوًا : تماديًا فيما ىو فيو مف الظمـ لعدـ مف ينكره عميو، يقاؿ: (ويزداد الظالـ فيو عتواً )

. وعتياً 
عتوًا، وأما عتيًا جمع عاتي فقياسو : مصدر عتا يكوف بالواو، فنقوؿ فيو: (3)قاؿ محمد بف السري

َوَعَتْوا ُعُتوِّا }: الياء؛ ألف الجمع أثقؿ مف المفرد فميذا قمبوه إذا كاف جمعًا، قاؿ اهلل تعالى
[. 21:الفرقاف]{َكِبيًراً 

 __________
. ما أثبتو( ب)يسمع، وفي (: أ)في  (1)
. المصدر(: ب)في  (2)
 أحد ، ى316محمد بف السري بف سيؿ، أبو بكر، المعروؼ بابف السرَّاج، المتوفى سنة : ىو (3)

األصوؿ في النحو، وشرح كتاب سيبويو : أئمة األدب والعربية، مف أىؿ بغداد، لو مصنفات، منيا
 (.6/136انظر األعبلـ)وغيرىما 
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. أي ال نعمؿ بما عممنا، وذلؾ ىو النفع: (ال ننتفع بما عممنا)
. بؿ نعمؿ بالجيؿ وال نبالي: (وال نسأؿ عّما جيمنا)



 

 

. وال نتوقى حصوؿ قارعة وال نحذرىا: (وال نتخوؼ قارعة)
تكوف واقعة بنا، وال ينفع الحذر بعد ذلؾ؛ ألف الحذر مف الشيء بعد وقوعو : (حتى تحؿ بنا)

. وحصولو ال فائدة فيو وال جدوى لو، وعنى بما ذكره أىؿ زمانو
عراضيـ عف اآلخرة: (فالناس) . باإلضافة إلى إقباليـ إلى الدنيا، وا 
أي ال يمنعو (: مف ال يمنعو الفساد في األرض إال ميانة نفسو (1)فمنيـ: عمى أربعة أصناؼ)

نما منعو ذؿ نفسو وحقارتيا وىونيا . خوؼ اهلل وتقواه، وا 
. أي ال شوكة لو لقمة األتباع والعشيرة: (وكبللة حده)
الماؿ؛ ألنو : ماؿ نضيض إذا كاف قميبًل، وىو بالنوف والضاد المعجمة، والوفر: (ونضيض وفره)

. ويجتمع (2)يفر
. صمت سيفو إذا جرده عف غمده: (ومنيـ المصمت لسيفو)
. عمف الشيء عبلنية إذا ظير، وأراد المظيربشره: (والمعمف بشره)
. الرجالة: الخيالة، والرجؿ ىـ: الجالب، والخيؿ ىـ: والمجمب ىو: (والمجمب بخيمو وَرْجمو)
أشرط نفسو بكذا إذا عمميا بعبلمة، ومنو أشراط الساعة أي عبلماتيا، وأصمو : (قد أشرط نفسو)

. العبلمة لمشيء: الشرط، وىو
. اإلىبلؾ: أي أىمكو، واإليباؽ: (وأوبؽ دينو)
. أشرط نفسو وأوبقيا مف أجؿ حطاـ، وىو عرض الدنيا(: (3)بحطاـ)

 __________
. منيـ: في شرح النيج (1)
. أي يكثر ويتسع (2)
 .لحطاـ: في شرح النيج (3)
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مف فتح اهلل لو باب خير فمينتيزه؛ فإنو ال يدري )): أي يستعجمو ويغتنمو، ومنو الحديث: (ينتيزه)

((. يغمؽ عنو (1)متى
. ما بيف الثبلثيف إلى األربعيف مف الخيؿ: المقنب: (أو ِمْقِنب يقوده)
قرعتو بالعصا؛ ألف العادة ممف يعمو المنبر أف يتوكأ عمى سيؼ أو : مف قوليـ(: (2)أو منبر يقرعو)

. قوس يقرعو بيا، ومف ىذه حالو فيو خاسر الصفقة
البلـ ىذه في لبئس ىي المحققة لمجممة بعدىا، والمعنى : (ولبئس المتجر أف ترى الدنيا لنفسؾ ثمناً )

. ولبئس التجارة أف تكوف الدنيا مع انقطاعيا وحقارة عيشيا ثمنًا ألنفس األشياء عندؾ وىي نفسؾ



 

 

. وأف ترى الدنيا عوضًا عمَّا أعد اهلل لؾ مف الثواب الجزيؿ: (!وممَّا لؾ عند اهلل عوضاً )
فتظير مف نفسؾ النسؾ وتستعمؿ أنواع الزىاده توصبًل إلى : (ومنيـ مف يطمب الدنيا بعمؿ اآلخرة)

. زينة الدنيا وحطاميا
وليس كدحو في طمب الدنيا مف أجؿ صمة األرحاـ واصطناع : (وال يطمب اآلخرة بعمؿ الدنيا)

نما يريد بذلؾ الفخر والرياء وطمب المحمدة مف المئاـ، فصار جامعًا بيف محذوريف : المعروؼ، وا 
. طمب الدنيا بعمؿ اآلخرة فيصير مرائيًا، وال يطمب اآلخرة بعمؿ الدنيا فيصير مخادعًا لنفسو

 __________
في موسوعة أطراؼ (( مف فتح لو باب مف الخير فمينتيزه: ))ما، والحديث بمفظ(: أ)في  (1)

، وموارد 394وكتاب الزىد ألحمد بف حنبؿ  (43134) وعزاه إلى كنز العماؿ 8/416الحديث، 
، والحديث بمفظ المؤلؼ ىنا رواه العبلمة عمي بف حميد 329/ 3، والمغني لمعراقي 38الظمآف 

 في الباب السادس والثمانيف وعزاه إلى مسند 1/466القرشي رحمو اهلل في مسند شمس األخبار 
. (وانظر تخريجو فيو). الشياب

 .يفرعو، أي يعموه: في شرح النيج (2)
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. أي سكَّف نفسو عمؿ األبرار وأىؿ الصبلح(: شخصو (1)[مف]قد طامف )
. عمؿ أىؿ السكينة والوقار: (وقارب مف خطوه)
. تقشفًا وزىادة: (وشمَّر مف ثوبو)
. زيف قولو بالوعظ والمواظبة عمىالذكر: (وزخرؼ مف نفسو)
. مف أجؿ أف يؤتمف عمى األمانات فيخوف فييا: (لؤلمانة)
(. 2)جعؿ ما كاف مف إسبلمو وزىده الساتريف لما في ضميره: (واتخذ ستر اهلل)
(. 3) [بيا]وسيمة يتوصؿ : (ذريعة)
. كا لخيانة في الودائع والشيادة الكاذبة(: المعصية (4)إلى)

َـّ، إنَّا نعوذ بؾ مف االغترار بسترؾ، واإلقداـ عمى معصيتؾ لمكاف حممؾ . المَُّي
األمر والنيي والحؿ والعقد والتسمط عمى رقاب الناس وغير (: عف طمب الممؾ (5)ومنيـ مف أقعده)

. ذلؾ اليمنعو إال
. ضأؿ جسمو إذا ضعؼ: حقارتيا وصغرىا، مف قوليـ: (ضئولة نفسو)
. مف األمواؿ والتكثر بالعشائر وأنواع القوة: (وانقطاع سببو)
. الحاؿ يذكر ويؤنث، وأراد قصره التقدير والقضاء وما سبؽ في عمـ اهلل لو(: الحاؿ (6)فقصر بو)



 

 

. التي ىو عمييا مف غير زيادة وال نقصاف فمما عجز عف ذلؾ أظير حالة أخرى: (عمى حالو)
. حميت الرجؿ إذا وصفتو: أي اتصؼ، مف قوليـ: (فتحمى)
نما قاؿ باسميا تنبييًا عمى أنو ليس لو مف القناعة إال االسـ : (باسـ القناعة) أي صار متصفًا بيا، وا 

. ىي الرضى بالدوف مف األشياء: والعبارة دوف الحقيقة والمعنى، والقناعة
. تفعؿ مف الزينة: (وتزيَّف)
. في غمارىـ (7)ىو منيـ ومندرج: ليقاؿ: (بمباس أىؿ الزىادة)

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
(. ب)ضمير بدوف الياء، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
(. أ)سقط مف  (3)
. ما أثبتو(ب)أتى وىو تحريؼ، وفي النيج وفي (: أ)في  (4)
. أبعده: في شرح النيج (5)
. فقصرتو: في شرح النيج (6)
 .ومندرجاً (: أ)في  (7)
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. اإلشارة إلى ما تقدـ ذكره مف الزىد والقناعة: (وليس مف ذلؾ)
ليس مف األمر : (1)المراح والمغدى كما يحتمؿ أف يكونا مصدريف، كما يقاؿ: (في مراح وال مغدى)

وال صدر، فيما أيضًا يحتمبلف الموضع، والغرض مف ذلؾ ىو أنو ال نصيب لو في  (2)في ورد
. شيء مف ذلؾ

. غير مف تقدـ ذكره: (وبقي رجاؿ)
. غض طرفو إذا خفضو: خفضيا، مف قوليـ: (غض أبصارىـ)
ما يتذكرونو مف الرجوع إلى اهلل، وكاف قياس المرجع الفتح، ولكنو خرج عف قياس : (ذكر المرجع)

. بابو كا لمصير
. صبيا مف أرقت الماء إذا صببتو: (وأراؽ دموعيـ)
. إلى اهلل تعالى والوقوؼ بيف يديو (3)الورود: (خوؼ المحشر)
. مطرود: (فيـ بيف شريد)
. النافر: الناد ىو: (ناد)
. مشفؽ: (وخائؼ)



 

 

. ذليؿ: (مقموع)
. صامت: (وساكت)
. عمى ِفْيو عف أف ينطؽ (4)مشدود: (مكعـو)
. إلى اهلل متضرع إليو: (وداع)
. ال يرجو غيره، وال يخاؼ سواه: (مخمص)
. فقد الولد: فاقد لولده، مف الثكؿ وىو: (وثكبلف)
. لما أصابو مف ألـ الثكؿ: (موجع)
. أسقطت ذكرىـ، ومنو فبلف خامؿ الذكر إذا كاف ساقطاً : (قد أخممتيـ)
. وىي التقوى وخوؼ اهلل تعالى في كؿ األحواؿ: (الّتقّية)
. عميـ(: (5)وشمميـ)
. اليواف ألنفسيـ: (الذلة)
المالح الزعاؽ، الذي ال يستطاع شربو، وأراد أنيـ في أمر ىائؿ : األجاج ىو: (فيـ في بحر أجاج)

شفاؽ . وخطب عظيـ، كمف يكوف في البحر المالح ال يستطيع أف يشرب منو فيو في قمؽ وا 
. مف شدة الخوؼ والقمؽ: (أفواىيـ)
شفاقو، جفَّت الرطوبة مف ِفْيِو وتقمصت عنو(: (6)ضامرة) . جافَّة، ألف اإلنساف إذا اشتدَّ خوفو وا 

 __________
. قاؿ(: ب)في  (1)
. ورود(: أ)في  (2)
. الوارد(: ب)في  (3)
. مسدود(: أ)في  (4)
. وشممتيـ: في شرح النيج (5)
 .ضامزة بالزاي، أي ساكنة: في شرح النيج (6)
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. مف ذكر الجنة والنار: (وقموبيـ)
. ىو الجرح: مجروحة، والقرح: (قرحة)
. كررت عمى آذانيـ الموعظة فوقعت في قموبيـ: (قد وعظوا)
. مف ذكرىا في قموبيـ، وجعميا نصب أعينيـ: (حتى ممَّوا)
. فما ألحد منيـ أمر وال سطوة في شيء: (وقيروا)



 

 

. عمييـ (1)اعتراىـ الذؿ وسمط: (حتى ذلوا)
ظيار دينو: (وقتموا) عزاز كممتو وا  . عمى إقامة حدود اهلل، وا 
. فبل يوجد منيـ إال النادر القميؿ: (حتى قمَّوا)
: في مرائي بصائركـ (2)أذؿ وأحقر وأىوف: (فمتكف الدنيا أصغر في أعينكـ)
ما : شجر يدبغ بو، وحثالتو: أردؤه وأىونو، والقرظ: الحثالة مف كؿ شيء ىو(: (3)مف حثالة القرظ)

. منو بعد الدبغ بو (4)بقي
. وىو ما ينحت عند القطع بالجمـ ولو شفرتاف: (وقراضة الجمـ)
. انظروا في أحواليـ وسيرىـ، فالسعيد مف وعظ بغيره(: بمف كاف قبمكـ (5)واتعظوا)
. أراد قبؿ أف تموتوا فتصيروا موعظة لمف يأتي خمفكـ: (قبؿ أف يتعظ بكـ مف بعدكـ)
. رفضو إذا تركو: اتركوىا مف قوليـ: (وارفضوىا)
(. 6)مذمومة لنفادىا، وانقطاع لذتيا، وكثرة ما يكوف مف تبعتيا: (ذميمة)
. تركت(: رفضت (7)فقد)
. حجاب القمب: ناس بمغ حبيا شغاؼ قموبيـ، والشغاؼ: (مف كاف أشغؼ منكـ بيا)

 __________
. وشمط(: ب)في  (1)
(. ب)وىوف، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. القرض، بالضاد المعجمة وىو تحريؼ: القرظ كما أثبتو، وفي النسختيف: في شرح النيج (3)
. إلخ..وحثالة ما يبقى منو(: ب)في  (4)
(. ب)وتعظوف ، والصواب كما أثبتو مف (: أ)في  (5)
. تبعيا(: ب)في  (6)
 .فإنيا قد رفضت مف كاف أشغؼ بيا منكـ: في شرح النيج (7)
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وىذه الخطبة لـ تترؾ لزاىد عمة إال شفتيا، وال حاجة لعابد إال كفتيا، وقد نسبيا مف ال عمـ لو 
يا فيما قاؿ وظمميا، وأزاؿ عنيا  بالببلغة، وال عيد لو بأساليب الفصاحة إلى معاوية، ولقد نقصَّ

وشتاف ما بيف الدر المنضد  (1)!أيف اإلبريز عف األرزيز! برىانيا وَعَمَميا، وىييات ثـ ىييات
وقد دؿ عمى ذلؾ أستاذ الببلغة وسفيرىا وحاكميا وأميرىا عمرو بف بحر ! والخشب المعقد

: ، وذكر مف نسبيا إلى معاوية، ثـ قاؿ(البياف)، فإنو ذكر ىذه الخطبة في كتاب (2)الجاحظ
إنيا بكبلـ أمير المؤمنيف أشبو، وبمذىبو في تصنيؼ الناس وتقسيميـ إلى ما ىـ عميو أحؽ وأليؽ، 



 

 

ليت شعري متى وجدنا معاوية يرد ىذه الموارد الصافية، ويقرع القموب بيذه المواعظ : ثـ أقوؿ
. الشافية، وأيف عيدناه يحث عمى وظائؼ العبادة، ويحض عمى مسالؾ الزىادة

 __________
(. انظر القاموس المحيط. )َبَرٌد صغار كالثمج: الذىب الخالص، واإلرزيز: اإلبريز (1)
عمرو بف بحر بف محبوب الكناني بالوالء الميثي، أبو عثماف، المشيور بالجاحظ : ىو (2)
، مف أئمة األدب العربي، ورئيس الفرقة الجاحظية المعتزلية، مف أىؿ البصرة مولدًا [ ى255ػ163]

ووفاة، وتعمـ بيا وببغداد، فنبو في عمـو األدب والمغة، وتقرب مف الخمفاء والوزراء في عصره، ولو 
انظر معجـ رجاؿ االعتبار )البياف والتبييف، والحيواف، والبخؿ والبخبلء وغيرىا : مؤلفات كثيرة، منيا

 (.314ص
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 ومف خطبة لو عميو السبلـ عند خروجو لقتاؿ أىؿ البصرة (33)

وىو  (1)(ذي قار)دخمت عمى أمير المؤمنينعميو السبلـ بػ : قاؿ عبد اهلل بف عباس رضي اهلل عنيما
: يخصؼ نعمو، فقاؿ لي

. ال قيمة ليا: ، فقمت(ما قيمة ىذه النعؿ)
(. ، إال أف أقيـ حقًا، أو أدفع باطبلً (2)واهلل ليي أحب إلي مف إمرتكـ ىذه): فقالعميو السبلـ

: ثـ خرج عميو السبلـ فخطب الناس، فقاؿ
. اصطفاه واختاره: (إف اهلل سبحانو بعث محمدًا صمى اهلل عميو وآلو)
النعمة عمى الخمؽ ببعثة  (3)أراد ذكر عظـ موقع: (وليس أحد مف العرب يقرأ كتابًا وال يدعي نبوة)

الرسوؿ، حيث كانوا قبؿ مبعثو في جاىمية جيبلء وضبللة عمياء، ال كتاب بيف أظيرىـ يرشدىـ إلى 
. الخير، وال رسوؿ فييـ يدعوىـ إلى الديف

. أراد أنو كاف ليـ بمنزلة السائؽ مف ورائيـ: (فساؽ الناس)
موضع : مكنيـ في أماكنيـ، وأنزليـ منازليـ، والِمحمة بالكسر في فائيا: (حتى بّوأىـ محمتيـ)

. الحموؿ، كما أف المنزلة موضع النزوؿ
َـّ َأْبِمْغُو }: أبمغتو مأمنو أي أوصمتو، قاؿ اهلل تعالى: أوصميـ، مف قوليـ: (وبّمغيـ منجاتيـ) ُث

. مصدر مف نجا ينجو منجاة كالمسعاة والمرضاة: (4)والمنجاة [6:التوبة]{َمْأَمَنوُ 
. بحميد سعيو، واستعاره مف استقامة الرمح، وىو أف ال يكوف فيو اعوجاج: (فاستقامت قناتيـ)

 __________
ذو قار، موضع قريب مف البصرة، وىو المكاف الذي كانت فيو الحرب بيف العرب والفرس،  (1)



 

 

(. 2/186شرح ابف أبي الحديد )وُنصرت العرب عمى الفرس قبؿ اإلسبلـ 
. ىذه، سقط مف شرح النيج: قولو (2)
(. ب)أراد عظـ ذكر النعمة، وفييا سقط وغموض، وما أثبتو مف (: أ)العبارة في  (3)
 .والنجاة(: أ)في  (4)
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فبلف : وفي المثؿ]صخرة ممساء واستعاره منيا، : أي استقرت ورسخت، والصفاة: (واطمأنت َصَفاُتيـ)

نما استعاره منيا . لما فييا مف الرسوخ واالستقرار في مقرّْىا (1 )[ال تبدى صفاتو إذا كاف بخيبًل، وا 
ف : الضمير في ساقتيا لمصفاة والقناة، والساقة: (أما واهلل إف كنت لفي ساقتيا) مؤخر الجيش، وا 

: ىاىنا ىي المخففة مف الشديدة، والبلـ جيء بيا لمفرؽ بينيا وبيف النافية، واسميا محذوؼ وتقديره
. إني لفي ساقتيا

أطراؼ : أراد حتى استقر اإلسبلـ وتأيد الديف ورسخت أصولو، والحذافير: (حتى تولت بحذافيرىا)
. الشيء وأعاليو، والمراد بأسرىا

. نقيض القدرة: العجز: (ما عجزت)
. ذلمت عف مبلقاة األعداء ومنازلة الشجعاف مف أىؿ الشرؾ وعبدة األوثاف: (وال جبنت)
ف مسيري ىذا) . أراد أف مغاري ىذا وحربي ألىؿ الشاـ: (وا 
مع رسوؿ  (2)الضمير لمساقة التي تقدـ ذكرىا، وأراد أف قتاؿ ىؤالء معي كقتالي ألولئؾ: (لمثميا)

. اهلل
مثؿ قتاؿ مف كاف في زمف الرسوؿ، والمعمـو أف ىؤالء مف  (3)إف قتاؿ ىؤالء معي: سؤاؿ؛ كيؼ قاؿ

إف قتاليـ مثؿ أولئؾ؟ : أىؿ القبمة، وأقصى ما في ذلؾ أنيـ فسَّاؽ تأويؿ فكيؼ قاؿ
وجوابو؛ أنو لما أراد المماثمة في كونو حقًا مقطوعًا بقتاليـ وواجب عميو، ال في كونيـ كفارًا، فالمعمـو 
نما عامميـ معاممة البغاة . مف حالو أنو ما عامميـ معاممة الكفار في السبي وسائر األحكاـ الكفرية، وا 

. نقب الشيء إذا خرقو: (فؤلنقبف الباطؿ)
مغطى عميو فبل يخرج إال  (4) [الحؽ]وىذا منو تمثيؿ؛ ألف يكوف : (حتى يخرج الحؽ مف جنبو)

. بالنقب والخرؽ، والجنب ىو الجانب لمشيء
 __________

(. أ)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (1)
(. ب)كقتاؿ أولئؾ، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)



 

 

(. ب)معي سقط مف : قولو (3)
 (.أ)سقط مف  (4)
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شادتو (1)[مف]تعجٌب منو !: (ما لي ولقريش) . اعتراضيـ لو، وتألبيـ عميو في نصرة الباطؿ وا 
عابديف لؤلصناـ واألوثاف، منكريف لمنبوة، وأراد ما كاف في أياـ الرسوؿ (: كافريف (2)واهلل لقد قتمتيـ)

. عميو السبلـ مف معارضة قريش لو
يعني وأنا اآلف أقاتميـ عمى بغييـ وفسقيـ، وافتتانيـ بالتأويؿ الذي ال ينفعيـ (: مفتونيف (3)وألقاتمنَّيـ)

. عف حربي وقتالي
ني لصاحبيـ) . الذي يعرفونو مف قبؿ: (وا 
. أياـ قتالي مع الرسوؿ لمكفار منيـ: (باألمس)
اليـو أقاتميـ فأقتؿ الناكثيف والمارقيف والقاسطيف كما قتمت  (5)كما أنا(: (4)كما أنا اليـو صاحبيـ)

. الكافريف
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
. قاتمتيـ: في شرح النيج (2)
. وألقتمنيـ(: أ)وألقاتمنيـ، كما أثبتو، وفي : وشرح النيج( ب)في  (3)
واهلل ما تنقـ منا قريش إال أف اهلل اختارنا عمييـ، فأدخمناىـ في : (2/185)بعده في شرح النيج (4)

: حيزنا، فكانوا كما قاؿ األوؿ
بد اْلُمقشَّرَة الُبْجَرا .... أدمت لعمري شربؾ المحض صابحًا  وأكمؾ بالزَّ

عميِّا، وُحْطَنا حولؾ ال ُجْرَد والسُّمَرا .... ونحف وىبناؾ الَعبَلء ولـ تكف 
. انتيى

. أني(: ب)في  (5)
 بالجياد(: ب)في  (6)
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 (6)ومف خطبة لو عميو السبلـ في االستنفار إل ى أىؿ الشاـ لمجياد (34)
في ترؾ الجياد  (1)أراد أتضجر مف أفعالكـ، وأتسخر مف شيمتكـ، وأستقذر صنيعكـ: (أؼٍّد لكـ)

ىمالو، وىو منوف داللة عمى تنكيره، وفيو لغات ست، حكاىا األخفش ثبلث مع الحركة، وثبلث : وا 
(. 2)مع التنويف

. االسـ مف المعاتبة، وىي مصدر عاتبتو معاتبة: العتاب ىو: (لقد سئمت عتابكـ)
: مخاطبة اإلدالؿ وذكر الموجدة، وأنشد: العتاب: (3)قاؿ الخميؿ بف أحمد

إذا ما َراَبِني منو اجتناُب .... ُأَعاِتُب َذا اْلَمَودَِّة ِمف َصدْيِؽ 
ويبقى الِودُّ ما َبِقَي العتاُب .... إذا ذىب العتاُب فميس ِودّّ 

المبللة، مف سئـ الشيء إذا مّمو، ومراده لقد كررت العتاب : أصمح بينيـ العتاب، والسآمة ىي: ويقاؿ
. عميكـ حتى مممتو لكثرتو

أراد ترضوف بعيشة منقطعة عوضًا عف ثواب دائـ في : (أرضيتـ بالحياة الدنيا مف اآلخرة عوضاً )
. اآلخرة

عراضكـ عنو (4)بترككـ: (وبالذؿ) . الجياد وا 
. بجياد عدوكـ: (مف العز)
. يخمفو ويقـو مقامو: (خمفاً )

 __________
تضجر مف أفعالكـ، وتسخر مف سمتكـ، واستقرر صنيعكـ، وفييا : مف أوليا ىكذا( أ)العبارة في (1)

. (ب)كما ترى سقط وتحريؼ، وما أثبتو مف 
، والتي مع التنويف ىي: الثبلث التي مع الحركة ىي (2) ، ُأؼُّ ، ُأؼّْ ، ُأفِّا، أؼّّ : ُأؼَّ . ُأؼٍّد
الخميؿ بف أحمد بف عمرو بف تميـ الفراىيدي األزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمف : ىو (3)
 مف أئمة المغة واألدب، وواضع عمـ العروض، وىو أستاذ سيبويو النحوي، ولد ومات [ ى170ػ100]

انظر )، أوؿ معجـ لغوي رتب فيو كبلـ العرب عمى أبوابو، (العيف)في البصرة، وىو مؤلؼ كتاب 
-2/674والبيتاف المذاف أوردىما المؤلؼ ىنا، ىما أيضًا في لساف العرب _… _ .(2/314األعبلـ 
. ، بدوف نسبة إلى قائميما675

 .ترككـ(: أ)في  (4)
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إذا ناديتكـ وحببتكـ إلى قتاؿ ىؤالء البغاة أعدائي وأعدائكـ في : (إذا دعوتكـ إلى جياد عدوكـ)

. الديف



 

 

. فشبًل وجزعًا وتحيراً : (دارت أعينكـ)
شدة الموت وكربو، مّثؿ حاليـ عند الدعاء إلى الجياد : الغمرة ىي: (كأنكـ مف الموت في غمرة)

يكوف مف جيتو إال دوراف العيف في وجيؾ، وال  (1)بمنزلة مف يغشاه الموت وتغمره شدائده، فبل
. ينطؽ بحموة وال مرة

ذىؿ عف الشيء إذاغفؿ عنو فمـ يذكره؛ بمنزلة السكراف الذي غمبو السكر : (ومف الذىوؿ في سكرة)
. وغطى عمى قمبو

ارتج عميو الكبلـ إذا ختـ عمى ِفْيِو فبل ينطؽ، مبنيًا لما لـ يسـ فاعمو، وباب : (ُيرتج عميكـ حواري)
. المجاوبة: مرتج إذا كاف مغمقًا، والحوار والمحاورة ىي

عمو الرجؿ يعمو فيو عامو أي متحير، ومراده أخاطبكـ : التحير والتردد، يقاؿ: العمو: (فتعميوف)
. فتستغمؽ عميكـ مجاوبتي تحيرَا وذىابًا في التردد كؿ مذىب

. المجنوف: ذىاب العقؿ واختبلطو، والمألوس: األلس(: قموبكـ مألوسة (2)وكأف)
ما يراد منكـ، مثَّؿ حاليـ في قمة تمييزىـ وتحيرىـ في مسالكيـ بمنزلة مف اختمط : (فأنتـ ال تعقموف)

. في عقمو فبل عيد لو بالتمييز
. فأتكؿ عميكـ في جميع أموري بالنصح والمودة: (ما أنتـ لي بثقة)
. أبد الدىر وعمره: (سجيس الميالي)
. جانبو األقوى: ركف الشيء(: بركف (3)ما أنتـ)
يعتضد بو ويستند إليو، وفبلف يأوي إلى ركف شديد أي عز ومنعة، وأراد أنكـ لستـ (: بو (4)يماؿ)

. أىبًل لمف يعتز بكـ ويموذ إلى جانبكـ
عشيرة : النار، والزافرة ىي: إذا اشتد موجو وعبل، والزافرة ىي(5) [يزفر]زفرالبحر : (وال زوافر ِعزّ )

. الرجؿ
 __________

. وال(: ب)في  (1)
. فكأف: في شرح النيج (2)
. وما أنتـ: في شرح النيج (3)
. يماؿ بكـ: في شرح النيج (4)
 (.أ)سقط مف  (5)
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. يحتاج إليكـ عند النوائب، وتكونوف ممجأ عند وقوعيا: (يفتقر إليكـ)
ما مثمكـ فيما (: (1)ما أنتـ إال كإبؿ ضؿ رعاتيا؛ فكمما جمعت مف جانب انتشرت مف جانب)

أدعوكـ إليو مف أمرالجياد ومنابذة مف خالؼ الحؽ في تفرقكـ عمَّا أقوؿ، وتشتت آرائكـ فيما أريد، 
بعد ذلؾ عف مخالفة  (2)إال كإبؿ تجتمع مرة وتفترؽ أخرى، تجتمعوف عند سماع كبلمي، ثـ تتفرقوف

. وتخاذؿ
. تفسيره مف قبؿ (4)بئس كممة ذـ، ولعمراهلل قسـ، وقد قررنا(: لعمر اهلل (3)بئس)
شدتو وحميو، وىو مأخوذ مف : ليبيا وىيجانيا، وسعر الحرب: سعرالنار(: الحرب أنتـ (5)[نار]سعر)

[ 47:القمر]{ِإفَّ اْلُمْجِرِميَف ِفي َضبَلٍؿ َوُسُعرٍ }: قاؿ اهلل تعالى: النار وىو تميبيا (6)استعار
اسـ مف أسماء جينـ، ومراده أنكـ بئس قومًا يستنصربيـ في الحرب، ويستعاف بيـ : ىو (7)والسعير

. عند شدتيا والتيابيا
. يمكر بكـ، وتخدعوف في الحرب: (ُتَكاُدْوف)

 __________
. انتشرت مف جانب آخر: في نسخة وفي شرح النيج (1)
. ثـ تفترقوف بعد ذلؾ مخالفة وتخاذؿ(: أ)في  (2)
. لبئس: في شرح النيج (3)
. حررنا(: ب)في  (4)
(. أ)سقط مف  (5)
. إسعار، وىو ليبيا(: ب)في  (6)
 .والسعر(: ب)في  (7)
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، ويحتمؿ أف يكوف (2)عجزًا منكـ ونزواًل في ىممكـ (1)وال تفعموف كما يفعؿ بكـ: (وال تكيدوف)

خرج رسوؿ : ))وفي الحديث. الحرب: منكـ حرب لغيركـ، والمكيدة ىي (3)مراده تحاربوف وال يكوف
. أي لـ يصادؼ حرباً  (4( )(اهلل فمـ يمؽ كيداً 

ما قتؿ بعضيـ، وفي قولو تعالى: (وتنتقص أطرافكـ) : أراد بنقص األطراؼ إما أخذ بعض البمداف، وا 
ـْ َيَرْوا َأنَّا َنْأِتي اأَلْرَض َنْنُقُصَيا ِمْف َأْطَراِفَيا} ما بخراب أطرافيا [41:الرعد]{َأَوَل . إما بموت العمماء، وا 
معضت : الغضب، يقاؿ: ، والمعض(5)بالعيف الميممة والضاد بنقطة مف أعبلىا: (فبل تمتعضوف)

مف األمر أمعض معضًا إذا غضبت منو، فأما المغص بالصاد الميممة والغيف بنقطة مف أعبلىا 
. فيو تقطيع في المعاء وىو محتمؿ ىا ىنا أيضًا، وسماعنا في الكتاب ىو األوؿ



 

 

ـُ عنكـ) . أعدائكـ قد أبطأىـ السير في إرصاد الحرب وطمب المكائد لكـ(6) [أف]أراد : (ال ُيَنا
. الحرب ومراصدىا (7)غافموف عف مكايدة: (وأنتـ في غفمة ساىوف)
ألف مع التخاذؿ ذىاب االجتماع واأللفة وحصوؿ الفشؿ، وىذه األمور : (!ُغمب واهلل المتخاذلوف)

[. 46:األنفاؿ]{واََل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُموا َوَتْذَىَب ِريُحُكـْ }: كميا مظنة الغمب، وليذا قاؿ تعالى
 __________

(. ب)لكـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. ىمتكـ(: أ)في  (2)
. وال يكف(: ب)في  (3)
أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو )):  مف حديث ابف عمر بمفظ4/216في نياية ابف اآلثير : ىو (4)

، وىو مف حديث ابف عمر أيضًا وبمفظ النياية في ((وآلو وسمـ غزا غزوة كذا فرجع ولـ يمؽ كيداً 
. 3/320لساف العرب 

. أعبل(: أ)في  (5)
(. أ)سقط مف  (6)
 .مكايد(: ب)في  (7)
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، وىي مرفوعة عمى االبتداء، وخبرىا (1)ىي كممة تستعمؿ في القسـ، وفييا لغات كثيرة: (وايـ اهلل؛)

. ايـ اهلل قسمي: محذوؼ تقديره
. ليغمب عمى ظني، وتصدؽ فيو فراستي لما أرى مف تخاذلكـ: (إني ألظف بكـ)
خمش بالخاء بنقطة مف أعبلىا، وشيف بثبلث : الحرب، وقولو: الوغى(: (3)الوغى (2)أف لو خمش)

أخمشت القدر إذا اتسعت وقودىا، فأما حمس : مف أعبلىا أي توقدت الحرب وتميبت، مف قوليـ
عبارة عف الشدة في األمر، لكف األوؿ ىو : بثبلث مف أسفميا، فيو (4)بالحاء الميممة وبسيف

سماعنا في الكتاب، وأف ىا ىنا ىي المخففة مف الشديدة، وىي سادة مسد  (5)األولى، وىو مف
قامت مقاميا في جوابيا،  (6)مفعولي ظننت، وال بد مف البلـ في خبرىا جواب لمو، لكف لفظو قد

[. 16:الجف]{َوَألَِّو اْسَتَقاُموا َعَمى الطَِّريَقِة أَلْسَقْيَناُىـْ }: وحاليا ىا ىنا مثميا في قولو تعالى
فرجت األمر أفرجو فرجًا إذا كشفتو، وانفرج إذا انكشؼ، والفرج : (قد انفرجتـ عف ابف أبي طالب)

. االسـ، والمصدر منو فْرجًا بسكوف عينو: بالتحريؾ ىو
 __________

ـُ اهلل، ـِ اهلل، بضـ : ايـ اهلل، بفتح اليمزة وكسرىا، وربما أبقوا الميـ وحدىا فقالوا: يقوؿ النحويوف (1)



 

 

انظر )ُمُف اهلل بضـ الميـ والنوف، وَمَف اهلل بفتحيما، وِمف اهلل بكسرىما، : الميـ وكسرىا وربما قالوا
(. 745مختار الصحاح ص

. حمس بالسيف الميممة، أي اشتد: في شرح النيج (2)
. واستحر الموت: بعده في شرح النيج (3)
. والسيف(: ب)في  (4)
. مف: قولو( ب)سقط مف  (5)
 (ىامش في ب)لو، : في نسخة (6)

(1/320 )

 
 
انفراجًا يشبو انفراج الرأس، وأراد انفصااًل ال اتصاؿ بعده أصبًل، إما بانفراج الرأس : (انفراج الرأس)

ما انفراج الرأس عف العنؽ بالقطع فإنو  عف قبؿ المرأة فإنو اليرجع إلى مكانو أبدًا عند الوالدة، وا 
اليرجع أيضًا؛ فكمو محتمؿ كما ترى، وأراد أنيـ عند افتراقيـ عنو اليرجعوف إليو كما يفعؿ األبطاؿ 

. عند المقاء
. بالسكوف عنو، والتغافؿ عف مكافأتو: (واهلل إف امرأ يمكّْف عدوه مف نفسو)
. يأخذ المحـ الذي فوقو(: (1)يعرؽ لحمو)
. ىشـ العظـ إذا كسره: يكسره، مف قوليـ: (وييشـ عظمو)
. يقدُّه: (ويفري جمده)
. لقد بمغ في العجز وخساسة النفس وركة الطبيعة مبمغًا ال حد لو وال نياية وراءه(: عجزه (2)لعظيـ)
مف الغيرة عمى ما فعؿ بو واألنفة، وكؿ ذلؾ تأباه (: عميو جوانح صدره (3)ضعيؼ ما تضمنت)

مبالغة في سقوط ىمة مف ىذه حالو  (4)الطباع الشريفة، وتكرىو النفوس األبية، وكؿ ما ذكره
. وسخؼ طبعو

: أنت خطاب لبعض مف يخاطبو مف أصحابو، واإلشارة بقولو: الضمير بقولو(: فكف ذاؾ (5)وأنت)
. ذاؾ إلى مف تقدـ ذكره، وىو الموصوؼ بالعجز، وتمكيف نفسو مف عدوه

العجز  (6)[في]اإلرادة، وأراد إذا شئت أف تكوف مثؿ مف وصفت حالو : المشيئة ىي: (إف شئت)
. والتمكيف فكف، فعاره عميؾ ونقصو عمى نفسؾ

. فيمتي أعبل وأشرؼ، وتأبى طباعي وتكره خبلئقي أف أكوف كذلؾ: (فأما أنا فواهلل)
 __________

(. ب)يعرؽ عظمو، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
(. ب)لعظـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)



 

 

. ما ضمت: في شرح النيج (3)
. ما ذكر(: ب)في  (4)
. أنت بغير واو: في شرح النيج (5)
 (.أ)سقط مف  (6)
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دوف نقيض فوؽ، وىو تقصير عف الغاية، والمعنى أنو يحوؿ بيف إعطائي : (دوف أف أعطي ذلؾ)

. لذلؾ، يريد التواضع لمعدو والتصاغر ليقضي فيَّ أغراضو وينفذ فيَّ أحكامو
. ضرب وأي ضرب: نكَّره لما فيو مف المبالغة، كأنو قاؿ: (ضربٌ )
: وىي السيوؼ، قاؿ أبو عبيدة: (بالَمْشَرفيَّة)

(. 1)نسبت إلى مشارؼ وىي قرى تدنو مف الريؼ لمعرب
. تذىب (2)أي: (تطير)
. مف أجمو وبسببو: (منو)
. عظاـ رقاؽ تمي قحؼ الرأس: (فراش الياـ)
. أي تسقط: (وتطيح)
. لشدتو وعظـ وقعو، فيذا ىو الذي تدعو إليو نفسي وتقضي بو عزيمتي: (منو السواعد واألقداـ)
مف األقضية والمقادير في الخمؽ مف العز والذؿ والنصر والخذالف : (ويفعؿ اهلل بعد ذلؾ ما يشاء)

. وغير ذلؾ مما يريد
. لكوني إمامًا لكـ وخميفة عميكـ: (أييا الناس، إف لي عميكـ حقاً )
(. 3) ((وكمكـ راع، وكمكـ مسئوؿ عف رعيتو))لكونكـ رعية لي، : (ولكـ عميَّ حؽ)
نما قدـ ما ليـ عمى حقو لما في ذلؾ مف االىتماـ بأحواليـ، والمواظبة(: حقكـ عميّ  (4)فأما) ( 5)وا 

. عمى ما يكوف متعمقًا بيـ
 __________

(. ب)المعرت، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
(. ب)أي سقط مف : قولو (2)
، وفي موسوعة 63الحديث شيير، ومصادره كثيرة انظره وانظر مصادره في مطمح اآلماؿ ص (3)

. 6/453أطراؼ الحديث النبوي 
. فما، وىو تحريؼ(: أ)في  (4)
 .المواضبة(: ب)و( أ)في  (5)
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األمور الدينية والدنيوية فإف رأس الديف ىو النصيحة، كما قاؿ صمى اهلل  (1)[في]: (فالنصيحة لكـ)

. قاليا ثبلثاً  (2)((أال إف الديف النصيحة)): عميو وآلو
ما يغنـ، ومراده أقسّْمو عميكـ مف غير خيانة مني فيو، وال نقص ألحد : الفيء: (وتوفير فيئكـ عميكـ)

. منكـ مف نصيبو
. والديف كميا كيبل تجيموا شيئًا منيا (3)معالـ اإلسبلـ: (وتعميمكـ كيبل تجيموا)
. بتعريؼ اآلداب الحسنة: (وتأديبكـ)
. بيا فيذا ما يتوجو مف حقكـ عميَّ (: (4)كيما تعمموا)
. ما أوجب اهلل عميكـ، وفرضو مف أمري: (وأما حقي عميكـ)
يالة السياسة (6)فبأف(: (5)فالبيعة) . أكوف منكـ عمى ثقة فيما أورد وأصدر مف أعباء اإلمامة وا 
عند حضوري وغيبتي ال يفترؽ الحاؿ في ذلؾ، كما قاؿ عميو : (والنصيحة في المشيد والمغيب)

هلل، ولرسولو، وألئمة )): لمف؟ فقاؿ: ثبلثًا، فقالوا ((أف الديف النصيحة))السبلـ حيف ذكر 
(. (المسمميف

. لمجياد وقتاؿ مف ينبغي قتالو مف مخالفي الحؽ: (واإلجابة حيف أدعوكـ)
. بشيء مف األوامر الدينية المصمحة لكـ في دينكـ ودنياكـ: (والطاعة حيف آمركـ)

 __________
(. أ)سقط مف  (1)
حديث الديف النصيحة، حديث شيير أيضًا ومصادره كثيرة، رواه في مسند شمس األخبار  (2)
، وأورده 396 في الباب السادس عشر وعزاه إلى أمالي السماف، وىو في مطمح اآلماؿ ص1/135

، ومسمـ 1/22البخاري : ، وعزاه إلى مصادره كثيرة منيا5/44في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي 
، ومجمع الزوائد 7/157 (المجتبى)، وسنف النسائي 1926، والترمذي (95) رقـ 23ب  (اإليماف)
. ، وغيرىا1/87
. في الديف(: ب)في  (3)
. كيما تعمموا: في شرح النيج (4)
. فالوفاء بالبيعة: في شرح النيج (5)
 .في أف(: ب)في  (6)
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 ومف خطبة لو عميو السبلـ بعد التحكيـ (35)
: مف الفتنة، فأمير المؤمنيف معذور فيو ألمريف (1)اعمـ أف ما كاف مف أمر التحكيـ، وما جرى فيو

( 2)[بعض]فؤلنو لـ يصدر عف رأيو وال كاف منو رضى بو بؿ قد نيى عنو، كما سيأتي في : أما أوالً 
. كبلمو

فؤلنو لو قدَّرنا أمره بو فإنما أمر لما فيو مف المصمحة مف االحتكاـ ألمر اهلل وأمر كتابو، : وأما ثانياً 
( 4)بو، والسبب في ذلؾ ىو أنو لما استحر (3)وحصوؿ الخديعة مف بعد ال يمنع مف حسف أمره

القتؿ في أياـ صفيف مف أصحاب معاوية، وكاف النصر ألمير المؤمنيف وأصحابو، وىموا باستئصاؿ 
شأفتيـ وقطع الدابر فييـ؛ أعمموا الحيمة مكرًا وخديعة في رفع المصاحؼ والتحكيـ، فكاف مف 

والخيانة والخمع ألمير  (5)[والخديعة]أمرالحكميف أبي موسى وعمرو بف العاص ما كاف مف المكر 
أبعد أف قتمنا معؾ بشرًا كثيرًا، وقتؿ منَّا معؾ بشر : المؤمنيف، وتقرير أمر معاوية، فقالت الخوارج

فيبل قاتمت عمىالحؽ، : ، قالوا(ال: )في ديف اهلل، فيؿ كنت شاكًا في أمرؾ،؟ قاؿ (6)[حكمت]كثير 
: إلى اهلل تعالى؛ فقاؿ ليـ (7)ولـ تحكـ، قد أخطأت وكفرت فتب

 __________
. عميو(: ب)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
(. ب)إمرتو، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. استمحر، وىو تحريؼ(: أ)في  (4)
(. أ)سقط مف  (5)
(. ب)سقط مف  (6)
 .تب بدوف الفاء(: ب)في  (7)
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إيماني باهلل، وجيادي مع رسولو، أشيد عمى نفسي بالكفر قد ضممت إذًا، وما أنا مف  (1)أبعد)

كاف خطًأ، ولكف أمير المؤمنيف : كاف كفرًا، وقيؿ: ، ثـ اختمؼ في التحكيـ، فقالت الخوارج(الميتديف
كاف صوابًا الختبلؼ أصحاب أمير المؤمنيف فيو، والحؽ ما قمناه أواًل مف أنو كاف : أكره عميو، وقيؿ

كارىًا لو في أوؿ األمر ناىيًا عنو، ثـ لو أمربو فإنما أمر بو لما فيو مف ظف المصمحة الدينية 
، فمما انقضى أمر التحكيـ عمى ما اشتمؿ مف المكر والخديعة، (2)واالنقياد ألمر اهلل وأمر كتابو



 

 

قالعميو السبلـ بعد ذلؾ 
ف أتى الدىر بالخطب) . أعظـ األمور وأشدىا: (الحمد هلل وا 
. أفدحو: وأثقمو، ال تنقؿ اليمزة فيقاؿ (4)إذا بيظو (3)[األمر]فدحو : (الفادح)
العظيـ حالو، يشير بذلؾ إلى ما كاف مف عواقب : األمر الحادث، الجميؿ: الحدث: (والحدث الجميؿ)

. أمر التحكيـ مف الخطوب العظيمة واألحداث الجميمة
ـْ َعَمى }: (وأشيد أف ال إلو إال اهلل، ليس معو إلو غيره) ِإًذا َلَذَىَب ُكؿُّ ِإَلٍو ِبَما َخَمَؽ َوَلَعبَل َبْعُضُي

[. 91:المؤمنوف]{َبْعضٍ 
استحضارًا لمجممة األولى وتأكيدًا ليا،  (أشيد أف ال إلو إال اهلل): ليس معو إلو غيره بعد قولو: وقولو

ـُ َغْيَب السََّماَواِت َواأَلْرضِ }: ونظيره قولو تعالى ـْ ِإّني َأْعَم ـْ َأُقْؿ َلُك ، فإنيا استحضار لما [33:البقرة]{َأَل
ـُ َما اَل َتْعَمُموفَ }:تقدميا مف قولو تعالى وىذا مف أسرار عمـو البياف، ورموزه  [30:البقرة]{ِإّني َأْعَم

. الدقيقة
 __________

(. ب)بعد، بدوف ىمزة االستفياـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. 111-2/95انظر المغني لمقاضي عبد الجبار الجزء المتمـ العشريف  (2)
(. ب)سقط مف  (3)
 .بيضو، بالضاد المعجمة وىو تحريؼ، والصواب كما أثبتو: في النسخ (4)
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. شيادتاف أثقؿ ما وزف، وأفضؿ ما خزف: (وأف محمدًا عبده ورسولو)
. مخالفة الباذؿ لمنصيحة هلل تعالى ولمرعية: (أما بعد، فإف معصية الناصح)
. المحبة: المحب، مف الشفقة، وىي: (الشفيؽ)
. بما يكوف صبلحًا ليـ في الديف والدنيا: (العالـ)
. لؤلمور، المحنؾ بالتجارب: (المجرب)
. أشد التميؼ: الحسرة: (تورث الحسرة)
. مف موافقة رأيو (1)ويكوف عقباىا لما فييا مف المخالفة لو الندـ عمى ما فات: (وتعقب الندامة)
. التي كانت سببًا لمخدع والمكر: (وقد كنت أمر تكـ في ىذه الحكومة)
. في دينكـ (2) [لكـ]األمر الذي أرجو أف يكوف صبلحًا : (أمري)
. نحمتو ونحمت لو يتعدى وال يتعدى: العطية، يقاؿ: أعطيتكـ مف النحمة وىي(: لكـ (3)ونحمت)
. رأيًا كنت خزنتو لكـ وحررتو مف أجمكـ: (مخزوف رأيي)



 

 

ىذا مثؿ مشيور، وكاف ىا ىنا ىي الناقصة، وفييا ضميرالشأف : (لو كاف يطاع لقصير أمر)
والقصة، وسبب ذلؾ ىو أف جذيمة األبرش قد كاف قتؿ أبا الزباء عمرو بف الظرب، فأرسمت إليو 

الزباء تستدعيو إلى نكاحيا وزينت لو ذلؾ بانضماـ ممكيا إلى ممكو فاغتر جذيمة بذلؾ، وعـز عمى 
المسير إلييا، واستصوب ذلؾ نصحاؤه إال قصيرًا مواله فإنو نياه عف ذلؾ فخالفو جذيمة، وسار نحو 

: الزباء، فمما قرب مف بمد الزباء استقبمو جنودىا مع األسمحة وأحاطوا بجذيمة، فقاؿ لو قصير
. اليطاع لقصير أمر، فصار مثبلً : انصرؼ فمـ يقبؿ جذيمة قولو، وقتموه، فقاؿ قصير

. فكرىتـ ما قمتو، ورددتـ رأيي عمي: (فأبيتـ عميَّ )
خبلؼ : الذيف دأبيـ المخالفة ألمرائيـ فيما يقولونو مف مصمحتيـ، والجفاء: (إباء المخالفيف الجفاة)

. جفاه إذا لـ يبره: البر، يقاؿ
 __________

(. ب)عمى مات، وفييا سقط، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
(. ب)سقط مف  (2)
 .ونخمت لكـ: في شرح النيج (3)
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المنازعيف لو في الرأي عصيانًا وتمردًا منيـ، واستمرت بيـ ىذه المنازعة : (والمنابذيف العصاة)

. والمخالفة
خالطت الريبة وىي الشؾ مف كاف ناصحًا، وأدخمت عميو الشؾ في : (حتى ارتاب الناصح بنصحو)

. قتالو معي والنصح لي
عوداف أعمى وأسفؿ، فاألعمى : الضف مف الضنة، وىي البخؿ، والزند: (وضف الزند بقدحو)

ما يخرج منيما مف النار، واستعاره ىا ىنا لما : النار، والقدح (2)زند، واألسفؿ زندة يورياف (1)منيما
. ىو فيو مف عدـ قبوؿ رأيو وبذلو لمنصح

. فيما بذلتو لمنصيحة: (فكنت أنا)
. فيما خالفتـ(: (3)وأنتـ)
(: 4)دريد بف الصمة: (كما قاؿ أخو ىوازف)
ـُ َأْمِري ِبُمْنَعِرِج المَّْوى ) ـْ َتْسَتِبْيُنوا النُّْصَح إال ُضَحى اْلَغدِ .... َأَمْرُتُك (( 5)َفَم

 __________
. ىبيما، وىو تحريؼ(: أ)في  (1)
(. ب)يورثاف، وىو تصحيؼ، والصواب ما ْأثبتو مف (: أ)في  (2)



 

 

ياكـ: في شرح النيج (3) . وا 
 مف ىوازف، شجاع مف األبطاؿ ، ى8دريد بف الصمة الجشمي البكري، المتوفى سنة : ىو (4)

الشعراء المعمريف في الجاىمية، كاف سيد بني جشـ وفارسيـ وقائدىـ، وغزا نحو مائة غزوة لـ ييـز 
(. 2/339األعبلـ )في واحدة منيا، وأدرؾ اإلسبلـ ولـ يسمـ، فقتؿ عمى ديف الجاىمية يـو حنيف 

البيت الذي تمثؿ بو أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ لدريد بف الصمة، ىو مف جممة أبيات  (5)
:  وىي2/205أوردىا ابف أبي الحديد في شرح نيج الببلغة 

ورىط بني السوداء والقـو ُشيدَّي .... نصحت لعارض وأصحاب عارض 
َِ .... ظنوا بألفي مدجج : فقمت ليـ سراتيـ في الفارسيّْ المسّرِد

فمـ يستبينوا النصح إال ضحى الغِد .... أمرتيـ أمري بمنعرج الموى 
غوايتيـ وأنني غير ميتدي .... فمما عصوني كنت منيـ وقد أرى 

ف ترشد غزّية أرشدِ .... وما أنا إال مف غزّية إف غوت   غويت وا 
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وكاف مف قصتو أف أخاه عبد اهلل بف الصمة غزا قومًا، وغنـ منيـ، وساؽ إبميـ وأقاـ بمنعرج الموى 
إف القـو سيطمبونؾ ويتبعونؾ فمّج أخوه وأقاـ، ثـ ظعف : فنياه دريد عف المقاـ بذلؾ الموضع، وقاؿ لو

دريد، ولحؽ القـو أخاه فقتموه وأفمت دريد، فقاؿ ىذا البيت، فتمثؿ بو أمير المؤمنيف، فحصؿ مف 
. مجموع ما ذكرناه أف إعرابو وموضع التمثيؿ منو ظاىراف، فبل حاجة بنا إلى شرحو

 
 (1)ومف خطبة لو عميو السبلـ في تخويؼ أىؿ النير (36)

ىؤالء قـو كانوا في معسكر أمير المؤمنيف فتأخروا عف متابعتو بغيًا وعنادًا، وىـ القرَّاء، وكاف عددىـ 
: إلى زىاء أربعة اآلؼ فأبمغ إلييـ في اإلعذار والتخويؼ، فأبوا فقاؿ ألصحابو

وكاف فييـ ذو الثُّديَّة، وكاف مف جممة ما  (اقتموىـ، فواهلل ما يقتؿ منكـ عشرة، وال يبقى منيـ عشرة)
. خاطبيـ بو مف التخويؼ واإلببلغ في المعذرة

اإلعبلـ، وىو ال يكوف إال في األمور : المعمـ، واإلنذار ىو: النذير ىو(: نذير لكـ (2)فإني)
ـْ َبْيَف َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ }: المخوفة، قاؿ تعالى [. 46:سبأ]{َنِذيٌر َلُك

. أماكف القتؿ: مقتوليف في مصارعكـ، وىي: (أف تصبحوا صرعى)
. جوانبو ونواحيو: (بأثناء ىذا النير)
ما اطمأف مف األرض واستدؽ، : جمع ِىْضـٍ بكسر الفاء، وىو: األىضاـ(: ىذا الغائط (3)وأىضاـ)

. جنبيو (4)ما استدؽ أعبله: واألىضـ مف الخيؿ



 

 

ما اطمأف مف األرض وكاف : أىضـ، وىو عيب فييا، والغائط (5)ما استدؽ: قاؿ ابف السكيت
. واسعاً 

. مف غير حجة واضحة أخذتموىا مف كتاب اهلل أو سنة رسولو: (عمى غير بينة مف ربكـ)
 __________

. النيرواف: في شرح النيج (1)
. فأنا: في شرح النيج (2)
. وبأىضاـ: في شرح النيج (3)
. أعبل: كذا في النسختيف، ولعؿ الصواب (4)
 .ما سبؽ(: أ)في  (5)
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وال برىاف صاحبكـ وأدليتـ بو في مخالفتكـ ىذه وبغيكـ في تأخركـ عف : (وال سمطاف مبيف معكـ)

. معسكري بغيًا وعناداً 
. التحير: أذىبتكـ حالتكـ ىذه في داركـ إلى مذىب مف الحيرة، والتطويح: (قد طوَّحت بكـ الدار)
: شرؾ الصائد، والمقدار ىو: االحتباؿ افتعاؿ، واشتقاقو مف األحبولة، وىي: (واحتبمكـ المقدار)

واصطادكـ التقدير بسوء : والمعنى [8:الرعد]{َوُكؿُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَدارٍ }: التقدير، قاؿ اهلل تعالى
(. 1)آرائكـ

بمغت جيدي في المنع عنيا لما فييا مف الفتنة، ووقوع الشؾ : (وقد كنت نييتكـ عف ىذه الحكومة)
. والريبة، والفت في أعضاد المسمميف عف قتاؿ عدوىـ، وقطع دابره، واستئصاؿ شأفتو

. فغمبتموني وعبل رأيكـ عمى رأيي حيث كاف سببًا لفتنتكـ بتأخركـ عني: (فأبيتـ عميَّ )
فعؿ مف يريد انشقاؽ العصا لمخالفتو، ومنازعتي لما أنا فيو؛ فكاف لكـ : (إباء المخالفيف المنابذيف)

. الغمبة في أمر ىذه الحكومة
نما  (3)انقدت(: صرفت رأيي إلى ىواكـ (2)حتى) لما قمتموه، وساعدت إلى ما أردتموه مف ذلؾ، وا 

: ساعد إلى التحكيـ ألمريف
. المتابعة ألمر اهلل وحكمو لما بذلوه (5)، وقصده(4)فمما يرجوه مف الصبلح، والتئاـ الشعب: أما أوالً 

. فإنما أجاب إليو ضرورة لما رأى مف اتفاؽ األكثر مف عسكره عميو: وأما ثانياً 
 __________

. لسوء رأيكـ(: ب)في  (1)
(. أ)حتى سقط مف : قولو (2)



 

 

. ابعدت(: ب)في  (3)
. الشعث: ىكذا في النسختيف، ولعؿ الصواب (4)
 .وقصد(: أ)في  (5)
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لقد : )ويدؿ عمى أف أمير المؤمنيف كاف غير راض بيذه الحكومة أنو قاؿ: (1)قاؿ أبو جعفراإلسكافي
كؿ ىذا داللة عمى عدـ ( منيياً  (2)أمسيت أميرًا وأصبحت اليـو مأمورًا، وكنت أمس ناىيًا واليـو

نما كاف لما . ذكرناه (3)رضاه، وا 
. جمع معشر، أي أقواـ مف جيات كثيرة قد اجتمعتـ(: (4) [العرب]وأنتـ معاشر )
يشير بذلؾ إلى ما يعترييـ مف كثرة الطيش والفشؿ وعدـ االتئاد في األمور كميا، : (أخفَّاء الياـ)

. كناية عف ذىاب الوقار عنيـ (6)وجعمو (5)موضع الدماغ: والياـ ىو
الريح الشجر إذا مالت بو، والمعنىأف  (7)نقيض الحمـ، وأصمو مف سفيت: والسفو: (سفياء األحبلـ)

. الجيؿ ماؿ بيـ عف الحؽ واالستقامة
: واألمر األعظـ، قاؿ (8)الشر: الُبجُر بضـ الفاء ىو: (ولـ آت ال أبالكـ ُبُجراً )

( 9)ُارمي عمييا وىي شيء ُبُجر
 __________

 مف متكممي المعتزلة، وأحد ، ى240محمد بف عبداهلل، أبو جعفر اإلسكافي المتوفى سنة : ىو (1)
نقض )منيـ، وىو بغدادي أصمو مف سمرقند، لو كتاب  (اإلسكافية)أئمتيـ، تنسب إليو الطائفة 

(. 6/221األعبلـ . )لمجاحظ (العثمانية
فأصبحت منييًا، وانظر كبلـ أمير المؤمنيف الذي أورده المؤلؼ ىنا ألبي جعفر (: ب)في  (2)

، وانظر أمر التحكيـ 220-2/219، وفي شرح ابف أبي الحديد 20/2/107اإلسكافي في المغني 
.  وفي المغني264-2/206كامبًل فيو 

. كما(: ب)في  (3)
. ، ومف شرح النيج(ب)سقط مف  (4)
. ممسوح وغير واضح( أ)الدماغ، في : قولو (5)
. وجعميا(: ب)في  (6)
. تسفيت(: أ)في  (7)
(. ب)السد، وىو خطأ، وما أثبتو مف (: أ)في  (8)



 

 

:  بدوف نسبة إلى قائمو، وعجزه فيو1/161أورده في المساف  (9)
 والقوس فييا وتر حبجر
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ال يمد أب  (2)كممة تستعمؿ تارة في المدح، والغرض بو أنؾ منفرد (1)ال أبا لؾ: أي عظيـ، وقولو
. فعموه (3)مثمؾ، وتارة في الذـ ومعناه ال أبا لؾ تقر عينو بؾ، وغرضو ىاىنا ذميـ مما

وال قصدت فيما أشرت بو مف ترؾ التحكيـ مضارة بكـ وال إضرارًا، وفي بعض : (وال أردت بكـ ضراً )
: قروح تصيب مشافر اإلبؿ، تكوى غيرىا فتبرأ، وفي المثؿ: والُعر بالضـ (وال أردت بكـ ُعراً ): النسخ

( 4)كذي الُعر ُيْكَوى غيره وىو راتع
واستعاره ىاىنا لمشر، فحصؿ مف كبلمو ىاىنا أنو عميو السبلـ لـ يرض بالتحكيـ لما ذكرناه، ثـ إف 
رضي بو فإنما رضي بو لما يرجو فيو مف الصبلح وانسداد األمر، ثـ إذا رضي بو فإنما رضي بأف 

: يعني عمرو بف العاص: (5)(قد رموكـ بحجر األرض): يكوف الحكـ ىو ابف عباس، وليذا قاؿ
: ال نرضى إال برجؿ مف أىؿ اليمف، فقاؿ: ، قالوا(فدعوني أرمييـ بفتى مف قريش ابف عباس)

 __________
. ال أبا لكـ(: ب)في  (1)
. مفرد(: ب)في  (2)
. بما(: ب)في  (3)
: ىو مف بيت شعر وصدره (4)

والبيت ىو لمنابغة، : قمت_… _ .(أ)حاشية في . تمت_… _ .... وحممتني ذنب امرئ وتركتو 
. 19/386أورده ابف أبي الحديد في شرح النيج 

 .رمي فبلف ب حجر األرض إذا رمي بداىية مف الرجاؿ: ويقاؿ: 1/571قاؿ في لساف العرب  (5)
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(. مف أىؿ اليمف (1)ىذا األشتر)

نما رضوا بو؛ ألنو كاف واقفًا عنو : ، قالوا(مف ترضوف؟): ال، فقاؿ: فقالوا نرضى بأبي موسى، وا 
مع سعد بف أبي وقاص، ومحمد بف مسممة، وأسامة بف زيد، وعبد اهلل بف  (2)متخمفًا عف مبايعتو

، ثـ إنما رضي بأبي موسى إذا كاف حاكمًا بكتاب اهلل، فأما إذا حكـ برأيو فبل، فمما ساعدىـ (3)عمر



 

 

موسى بما كاف مف عمرو، وردوا الآلئمة عمىأمير  (4)إلى ما قالوه مف أمر التحكيـ، وُخِدَع أبو
ىؤالء، وجعموا ليـ أميرًا واعتزلوه واعترضواالناس  (5)أخطأت وكفرت، وتحزب: المؤمنيف، وقالوا لو

بالسيؼ، واجتمع إلييـ أحزاب حتى بمغوا اثني عشر ألفًا، وكانوا يقتموف األطفاؿ فضبًل عف البالغيف 
: ، وليذا قاؿ عميو السبلـ(7)إلييـ وقتميـ عف آخرىـ (6)فقاتميـ بعد إببلغ العذر

فيذا منو داللة عمى توجو األمر عمييـ في قتاليـ  (ما رأيت إال قتاليـ أو الكفر بما أنزؿ عمىمحمد)
(. 8)لما كاف منيـ مف البغي والفسوؽ والتمرد بمخالفتو وحربو

 __________
 أمير مف ، ى37مالؾ بف الحارث بف عبد يغوث النخعي، المعروؼ باألشتر، المتوفى سنة : ىو (1)

كبار الشجعاف، وكاف رئيس قومو، شيد اليرموؾ وذىبت عينو فييا، وشيد يـو الجمؿ وأياـ صفيف 
مع اإلماـ عمي عميو السبلـ، وواله اإلماـ عمي مصر فمات في الطريؽ بحيمة مف معاوية، فقاؿ 

ويعدُّ األشتر : (صمى اهلل عميو وآلو وسمـ-رحـ اهلل مالكًا، فمقد كاف لي ما كنت لرسوؿ اهلل ): اإلماـ
(. 5/259انظر األعبلـ )مف الشجعاف األجواد العمماء الفصحاء 

. متابعتو(: أ)في  (2)
. 20/2/106انظر المغني  (3)
(. ىامش في ب)وخدع أبي موسى : في نسخة (4)
(. ب)ونحرت، ىكذا، وما أثبتو مف (: أ)في  (5)
. المعذرة(: ب)في  (6)
. 111-20/2/109انظر المرجع السابؽ  (7)
 (.ب)بمخالفة وجوبو، وما أثبتو مف (: أ)في  (8)
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 ومف كبلـ لو عميو السبلـ يجري مجرى الخطبة (37)
أراد ما كاف مف إمامتو واجتماع الناس إليو بعد قتؿ عثماف، قاـ باألمر إذا نيض : (فقمت باألمر)

. واستقؿ بأعبائو
وقت اعتراىـ الفشؿ، وىو عبارة عف عدـ الثبوت، وكثرة االنزعاج في تمؾ الحاؿ، : (حيف فشموا)

. ومرج أمرىـ مروج الخاتـ في اليد
. تطمع لؤلمر وطالعو إذا أشرؼ عميو، وكاف متحققًا لو: (وتطمعت)
. تعتع في كبلمو إذا تردد فيو، وتعتعت الرجؿ إذا أقمقتو وأزعجتو عف حالو(: (1)حيف تعتعوا)
. سيؼ ماضي المضارب إذا كاف نافذاً : مضى في األمر إذا نفذ فيو، مف قوليـ: (ومضيت)



 

 

. بحجج اهلل، وما أعطاني مف البصيرة النافذة: (بنور اهلل)
تحيروا، وغرضو بذلؾ حكاية ما وقع مف االضطراب قبؿ البيعة، واالستقرار بعد تقرير : (حيف وقفوا)

. إمامتو
أخفاىـ كبلمًا؛ ألف خفض الصوت أمارة صادقة عمى عظـ اليقيف وتحقؽ : (وكنت أخفضيـ صوتاً )

. البصيرة، ورفع الصوت أمارة عمى الفشؿ واالنزعاج
في مسألة فطالت أصوات المفضؿ وعمت، فقاؿ  (2)وحكي عف األصمعي أنو كالـ المفضؿ بف سممة

(. 3)لو نفخت في الشـؤ تكمـ كبلـ النمؿ وأضب: لو األصمعي
. أرفعيـ سبقًا إلى معالي األمور الدينية كميا: (وأعبلىـ فوتاً )

 __________
. وتطمعت حيف تقبعوا، ونطقت حيف تعتعوا: في شرح النيج (1)
 لغوي عالـ باألدب، ، ى290المفضؿ بف سممة بف عاصـ، أبو طالب، المتوفى نحو سنة : ىو (2)

األعبلـ )البارع في المغة، والفاخر في األمثاؿ، وما يحتاج إليو الكاتب وغيرىا : لو مؤلفات منيا
7/279 .)
أضب فبلف عمى ما في نفسو أي أخرجو : أضبوا إذا تكمموا متتابعًا، وقاؿ األصمعي: يقاؿ (3)
 (.2/505انظر لساف العرب )
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ما يمسؾ بو الراكب يممؾ بو رأس الفرس، واستعاره : الضمير لئلمامة، والعناف ىو: (َفِطرت ِبِعَناِنيا)

تقانو ألحوالو . ىاىنا الستحكامو في األمر وا 
جمع رىف، وىو ما يجعؿ مف العوض عند : اإليثار، والرىاف: االستبداد ىو: (واستبددت برىانيا)

. السباؽ، وصرت في أمري كمو واستقراري عمى الديف
جمع قاصفة وىي : مثؿ الجبؿ في الرسوخ فبل يضطرب، والقواصؼ: (كالجبؿ ال تحركو القواصؼ)

يحِ }: الريح الشديدة، قاؿ تعالى ـْ َقاِصًفا ِمَف الرّْ [. 69:اإلسراء]{َفُيْرِسَؿ َعَمْيُك
جمع عاصؼ وىي الريح عند : ومستقرًا في موضعو ال يزوؿ عنو، والعواصؼ: (وال تزيمو العواصؼ)

. المطر
عبارة عف : الغمز واليمز والممز أمور واحدة، وىو: (لـ يكف ألحد فيَّ ميمز، وال لقائؿ فيَّ مغمز)

ـْ }: ، كما قاؿ اهلل تعالى(1)نقص اإلنساف والغض فيو، ويكوف بالعيف وا ِبِي َذا َمرُّ َواِ 
: ، ويكوف باليد كقولو[30:المطففيف]{َيَتَغاَمُزوفَ 

( 2)كسرُت ُكُعْوبَيا أو َتْسَتِقْيَما.... وكنُت إذا غمزُت قَناَة قوـٍ 



 

 

. والسياسة (3)وأراد أنو عميو السبلـ عمى نياية الكماؿ في خصاؿ اإلمامة واستنياض آلة اإليالة
عاجزًا ال يقدر عمى أخذ حقو فيو  (4)أراد أف مف كاف: (الذليؿ عندي عزيز حتى آخذ الحؽ لو)

. عندي بمنزلة العزيز في أخذ حقو واالنتصار لو
يعني ومف كاف قويًا فبل تمنعني قوتو عف أخذ الحؽ : (والقوي عندي ضعيؼ حتى آخذ الحؽ منو)

نصاؼ غيره منو . منو وا 
 __________

. أي بحاسة النظر وىي العيف (1)
ذكره محمد محي الديف عبد الحميد في تعميقو عمى شرح قطر الندى )البيت ىو لزياد األعجـ  (2)

(. 70ص 
يااًل أيضًا أي ساسيا وأحسف رعايتيا : السياسة، يقاؿ: اإليالة (3) آؿ األمير رعيتو مف باب قاؿ، وا 
(. 33انظر مختار الصحاح ص )
 .يكوف(: ب)في  (4)
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. طابت نفوسنا عف كؿ ما قضى اهلل فينا ِممَّا يسر النفوس ويكرىيا: (رضينا عف اهلل قضاءه)
: في كؿ ما حكـ بو وأنفذه عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو، حاكيًا عف اهلل: (وسممنا لو أمره)
(. 1)((مف لـ يرض بقضائي، ويصبر عمى ببلئي، فميتخذ ربًا سواي))
أترى : (3()فواهلل ألنا أوؿ مف صدقو (2)[وسمـ  (وآلو)صمى اهلل عميو ]أتراني أكذب عمى رسوؿ اهلل )

ذا كاف مبنيًا لما يسمى فاعمو فيو بمعنى  (4)إذا كاف مبنيًا لما لـ يسـ فاعمو فيو يفيد الظف، وا 
الرؤية، وقد يكوف مستعمبًل في العمـ، أني أكذب عمى رسوؿ اهلل في كؿ ما أخبرني بو وحكيتو أنا 
عنو، فأنا أوؿ مف آمف بو؛ ألف الرسوؿ عميو السبلـ بعث يـو اإلثنيف، وأسمـ أمير المؤمنيف يـو 

( 5)الثبلثاء
 __________

. 9/651، وعزاه إلى إتحاؼ السادة المتقيف 8/546أورده في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي  (1)
. زيادة في شرح النيج (2)
. فبل أكوف أوؿ مف كذب عميو: بعده في شرح النيج (3)
. إلخ...عمى ما لـ يسـ (: ب)في  (4)
أخرجو اإلماـ أبو _… _ :خبر إسبلـ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ وأنو أوؿ مف أسمـ (5)

عميعميو السبلـ أوؿ مف : عف زيد بف أرقـ قاؿ: 31 برقـ 147العباس الحسني في المصابيح صػ 



 

 

لعمي عميو السبلـ أربع خصاؿ ليس ألحد مف العرب :  عف ابف عباس قاؿ33 برقـ 148أسمـ، وصػ 
أوؿ عربي وعجمي صمى مع النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ، وأخرجو مف حديث طويؿ : غيره

إني : بسنده عف أبي ذر بمفظ (191) برقـ 277 : اإلماـ محمد بف سميماف الكوفي في المناقب ج ص
وىو فيو  ((إلخ...أنت أوؿ مف آمف بي)): سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ وىو يقوؿ

، 207، 206، 204، 201، 200، 199، 198، 197، 196، 195، 194، 193: أيضًا برقـ
وأخرجو الحاكـ الجشمي _… _ .299-1/276، وغيرىا، انظرىا في ج213، 211، 210، 209

 عف الناصر األطروش بإسناده عف سمماف عف النبي صمى اهلل عميو 132في تنبيو الغافميف ص 
وأخرجو ابف  ((أولكـ ورودًا عميَّ الحوض أولكـ إسبلمًا عمي بف أبي طالب)): وآلو وسمـ بمفظ

، وانظر خبر إسبلـ أمير المؤمنيف وأنو أوؿ مف أسمـ فييا (22) برقـ 27المغازلي في المناقب ص 
-41، وانظر ترجمة أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب مف تأريخ ابف عساكر ص 27-25ص 
، فقد روى حديث إسبلـ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ وأنو (140)إلى الرقـ  (59) مف الرقـ 105

وأما _… _ .أوؿ مف آمف باهلل ورسولو بأسانيد وطرؽ عديدة انظرىا ىناؾ مع تخريجاتيا الموسعة
حديث أف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بعث يـو اإلثنيف وأسمـ اإلماـ عمي يـو الثبلثاء فقد أخرجو 

بعث : بسنده عف عمي قاؿ (192) برقـ 278/ 1اإلماـ محمد بف سميماف الكوفي في المناقب جػ
بسنده عف أنس  (171،215)النبيصمى اهلل عميو وآلو وسمـ يـو اإلثنيف وأسممت يـو الثبلثاء، وبرقـ 

 . عف أبي رافع132وأخرجو الحاكـ الجشمي في تنبيو الغافميف صػ : قمت_… _ .بف مالؾ
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. ، فمف كاف أوؿ مف آمف كاف أبعد مف الكذب ال محالة
. تدبرت أمري وأعممت فكرتي(: (1)فنظرت في أمري)
: فيو تأويبلف: (فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي)

أف يكوف مراده أف إمامتي ووجوب طاعتي كانت قبؿ البيعة بما كاف مف النص مف جية : أحدىما
رسوؿ اهلل عميَّ باستحقاقي لئلمامة، وجعمو إلياي وصيًا ووليًا، فميذا كانت طاعتي سابقة لما كاف 

. أتراني أكذب عمى رسوؿ اهلل في ادعائي لئلمامة بالنص منو: مف أمر البيعة، وليذا قاؿ
ذا الميثاؽ في عنقي لغيري) يريد أف الرسوؿ قد كاف أخذ عميو الميثاؽ في أنو يفعؿ أمورًا ووافقو : (وا 

. عمييا لما جعمو إمامًا لؤلمة، فالميثاؽ لمرسوؿ في عنقو
أف يكوف مراده أف طاعتي لمخمفاء قبمي قد سبقت بيعتي، ويكوف مراده بأف الميثاؽ في : وثانييما

فنظرت إشارة إلى ما كاف منو في أوؿ : عنقو لغيره أنو صار تحت حكـ غيره تابعًا لو، وليذا قاؿ
. األمر مف إزالتو عمَّا كاف مستحقًا لو واالستئثار بما ىو أولى بو مف غيره وأحؽ بو ال محالة



 

 

 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ (38)
نما سميت الشبية شبية ألنيا تشبو الحؽ) أراد أف مف أدلى بشبية ونصر مذىبو بيا فإنو يروجيا : (وا 

ترويجًا، ويقربيا تقريبًا تشبو الحؽ، وليذا يمتبس حاليا عمى ضعفاء األفياـ، ومف قعد بو العجز عف 
. إدراؾ البصيرة

الذيف اصطفاىـ لموالية، ونّور بصائرىـ، وصّفى أذىانيـ لمتمييز بيف الحؽ : (فأما أولياء اهلل)
. والباطؿ

. فنورىـ: (فضياؤىـ)
. الضمير لمشبية: (فييا)
. التحقؽ والقطع بيداية اهلل تعالى وحسف إلطافو ليـ باتباع الحؽ: (اليقيف)
(. 2)رائدىـ: (ودليميـ)

 __________
. في أمري، زيادة في شرح النيج (1)
 .رامييـ(: ب)في  (2)
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طريؽ اليدى وقصده، ويحتمؿ أف يكوف مراده اليدى المقطوع بصحتو؛ ألف السمت : (سمت اليدى)

. دليميـ سمت اليدى: والظف، فميذا قاؿ (1)عبارة عف السير بالحدس
. الضرر بيـ  (3)الذيف أراد إنزاؿ(: أعداء اهلل (2)وأما)
كبابيـ عميو( الضبلؿ (4)فدعاؤىـ فييا) . أي ىو دينيـ النيماكيـ فيو وا 
. النحرافيـ عف الحؽ وانصرافيـ عنو: (ودليميـ العمى)

ـَ قاؿ في حؽ األولياء فدليميـ العمى، ولـ يعكس : فضياؤىـ اليقيف، وقاؿ في حؽ األعداء: سؤاؿ؛ ِل
األمر في ذلؾ؟ 

وجوابو؛ أف الغرض األىـ لؤلولياء التنوير لقموبيـ بنور الحؽ، واستيقاف األدلة الواضحة والقطع بيا، 
واألىـ األعظـ ألعداء اهلل ىو الحض لمف اتبعيـ عمى الضبللة وسموؾ طريؽ الجيالة، فميذا خصيـ 

. بالدعاء، وخص األولياء بالضياء لما ذكرناه
وضع الخوؼ مكاف اليرب؛ ألنو سبب فيو، والمعنى ال ينجو مف : (فما ينجو مف الموت مف خافو)

. الموت مف ىرب منو
نما ىي آجاؿ مقدرة : (وال يعطى البقاء مف أحبو) وليس يكوف البقاء واقفًا عمى اختيار مختار، وا 



 

 

َوَما ُيَعمَُّر ِمْف ُمَعمٍَّر واََل ُيْنَقُص ِمْف ُعُمِرِه ِإالَّ ِفي }: وأمور مقضية في الموت والبقاء عند عبّلميا
فما ينجو مف الموت، بعد قولو في صفة األولياء واألعداء ما قالو، مف : ، وقولو[11:فاطر]{ِكَتابٍ 

. باب االستطراد، إذ كاف ال مبلءمة بينيما
 __________

(. ب)بالخير، وىو خطأ، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. وشرح النيج( ب)فأما، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
(. ب)إنزؿ، والصواب كما أثبتو مف (: أ)في  (3)
 (.أ)فييا سقط مف : قولو (4)
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 ومف خطبة لو عميو السبلـ (39)
منيتو إذا ابتميتو بكذا، ثـ ال يريد طاعتي إذا : أراد بميت، مف قوليـ: (منيت بمف اليطيع إذا أمرت)

. أمرتو بيا
. وال يمبي دعوتي باإلجابة إذا ما ناديتو: (وال يجيب إذا دعوت)
ـَ بتأخرىـ عف اإلجابة عف النداء ونكوصيـ عف : (ال أبا لكـ) قد قررنا شرحو، والمراد ىا ىنا ُفِي

. امتثاؿ مراده عند أمره ليـ
ما ترتقبوف في القياـ بأمر اهلل والنيوض لمجياد في سبيمو؛ حيث (: لربكـ (1)ما تنتظروف بنصرتكـ)

ـْ َوُيثَبّْْت َأْقَداَمُكـْ }: قاؿ [. 7:محمد]{ِإْف َتنُصُروا المََّو َينُصْرُك
ف كاف مختمفًا مف حيث كاف لكؿ واحد غرض؛ لكف الديف وىو : (أما ديف يجمعكـ) أراد أف اليوى وا 

أف تكوف كممة اهلل ىي العميا، ىو الجامع لؤلغراض وىو جامع المختمفات لما في أىمو مف الغيرة 
. والحمية والعزة

. االحتماء: الحمية ىي: (وال حمية)
. أي تغضبكـ (3)بالسيف والحاء الميمميف(: (2)تحمسكـ)
. أنادي في أمكنتكـ: (أقـو فيكـ)
. طالبًا لمف ينصرني، ويكوف عونًا لي عمى ما أريده: (مستصرخاً )
. وأىتؼ بكـ: (وأناديكـ)
. مستجيرًا في أنديتكـ: (متغوثاً )
. لميمكـ إلى التخاذؿ، وجنوحكـ إلى الراحة: (فبل تسمعوف لي قوالً )
. لعزمكـ عمى المخالفة، وجدكـ عمى المعارضة(: لي أمراً  (4)وال تطيعوف)



 

 

. اتضحت، مف كشفو إذا أوضحو(: األمور (5)حتى تكشفت)
. ألمري، فكاف عاقبة ذلؾ المذلة واليواف (6)إساءتكـ لي لمخالفتكـ: (عف عواقب اإلساءة)
: الذحؿ، والثائر: فانتيى بكـ الذؿ إلى أنكـ ال تدركوف ذحبًل ألحد منكـ، والثأر: (فما يدرؾ بكـ ثأر)

. الذي ال يترؾ ذحمو حتى يأخذه
 __________

. بنصركـ: في شرح النيج (1)
. تحمشكـ، بالشيف بثبلث مف أعبلىا: في شرح النيج (2)
. الميممتيف(: ب)في  (3)
. ، ومف شرح النيج(ب)والتقطعوف، وما أثبتو مف (: أ)في  (4)
. تكشؼ: في شرح النيج (5)
 .إساءتكـ إليَّ مخالفتكـ ألمري(: ب)في  (6)
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. وال ينتيي بنجدتكـ إلى مقصد مف المقاصد الدينية والدنيوية: (وال يبمغ بكـ مراـ)
. وأمارة ما قمتو فيكـ مف اليواف والذؿ أني ناديتكـ: (دعوتكـ)
. إلى اإلعانة لمف كاف أخًا لكـ في الديف: (إلى نصر إخوانكـ)
. صوت يردده البعير في حنجرتو ضجرًا بو وكراىة لمجمؿ: الجرجرة: (فجرجرتـ)
البطر، ومنو أشر الرجؿ إذا بطر، : األشر بالشيف المثمثة الفوقانية ىي(: (1)جرجرة الجمؿ األشر)

أسر الرجؿ إذا أصابو ىذا الداء، وكمو : احتقاف البوؿ، ومنو قوليـ: واألسر بالسيف المثمثة التحتانية
محتمؿ ىا ىنا؛ ألف الجرجرة تحتمؿ أف تكوف مف البطر، ومف شدة ىذا الداء، ومراده المبالغة في 

. تخاذليـ
. وجنحتـ إلى الدعة مف الثقؿ، وىو نقيض الخفة: (وتثاقمتـ)
. البعير الميزوؿ فإنو بطيء الحركة ليزالو وضعفو: النضو ىو: (تثاقؿ النضو األدبر)
( 4)عاقبة األمر بعد مكابدة الشدة خرج إليَّ (3[ )في]ثـ كاف (: (2)ثـ خرج إليَّ منكـ جنيد متذايب)

نما حقَّره لضعفو وحقارتو، ومف لمتبعيض أي جنيد ىو بعض منكـ،  جنيد، وا 
تذايب الريح إذا اضطرب ىبوبيا، وسمي الذئب ذئبًا الضطراب : مضطرب، مف قوليـ: متذايب
. مشيو

 __________
. األسر: في شرح النيج (1)



 

 

ثـ خرج إلي منكـ جنيد متذائب ضعيؼ، كأنما يساقوف إلى الموت وىـ : في شرح النيج (2)
. ينظروف

(. ب)زيادة في  (3)
، سقط مف : قولو (4)  (.ب)إليَّ
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 ال حكـ إال هلل: ومف كبلـ لو عميو السبلـ في الخوارج لما سمع قوليـ (40)

و ابف : (ىذه كممة حؽ يراد بيا باطؿ): قاؿ اعمـ أف الخوارج لما طعنوا عميو في أمر التحكيـ حاجَّ
ـَ حكَّمت الرجاؿ في ديف اهلل؟ فصرخ أمير المؤمنيف بأعمى صوتو، وقاؿ: وقاؿ لو (1)الكّواء : ِل

ال رددت) نما حكَّمت كتاب اهلل فإف حكموا بو قبمت وا  . (إني لـ ُأحكّْـ الرجاؿ، وا 
ـَ حكَّمت أبا موسى األشعري؟ فقاؿ ليـ: فقاؿ لو ابف الكّواء : فم

إنو قد ضؿ وأخطأ، فقاؿ لو أمير : فقاؿ ابف الكوَّاء( ال نرضى إال بو: ، وقمتـ(2)إنكـ جئتـ بو مترعاً )
: المؤمنيف

؟ (أرأيتـ لو أرسؿ رسوؿ اهلل مؤمنًا يدعو الكفار فارتد عمى عقبو كافرًا ىؿ كاف يضر رسوؿ اهلل شيئاً )
ال : قالوا
. (فما ذنبي إذا ضؿ أبو موسى): قاؿ

ـَ تركت التسمي بإمرة المؤمنيف في كتابؾ، وكتبت اسمؾ واسـ أبيؾ؟ فقاؿ : قاؿ ابف الكوَّاء َفِم
: أميرالمؤمنيف

 __________
عبداهلل بف الكواء، مف بني يشكر بف بكر بف وائؿ، مف رؤوس الخوارج، لو أخبار كثيرة مع : ىو (1)

، وشرح ابف أبي الحديد 263انظر معجـ رجاؿ االعتبار )أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ 
2/275 .)
، (ال نرضى إال بو: وجئتموني بو متريسًا، وقمتـ): 20/2/109كذا في النسختيف، وفي المغني  (2)

إف ): فقاؿ عمي عميو السبلـ:  قاؿ في آخرىا ما لفظو231/ 2ومف رواية وردت في شرح النيج 
 .انتيى. (ابعث ىذا، رضينا بو، واهلل بالغ أمره: القـو أتوني بعبد اهلل بف قيس ُمَبْرنسًا، فقالوا
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أليس رسوؿ اهلل قد فعؿ ذلؾ، فإنو لما انعقد صمح الحديبية بينو وبيف سييؿ بف عمرو، وكتب النبي )
إّنا لو أقررنا : ، فقاؿ سييؿ((ىذا ما صالح عميو محمد رسوؿ اهلل سييؿ بف عمرو)): عميو السبلـ
اكتب محمد بف عبد اهلل : ))(2)ما حاربناؾ، فاكتب اسمؾ واسـ أبيؾ، فقاؿ لي (1)[اهلل]أنؾ رسوؿ 

(. فيكذا أنا (3( )(فإف ذلؾ اليضر نبوتي شيئاً 
(. 4)خصمتنا ورب الكعبة: فقاؿ لو ابف الكّواء
 __________

(. ب)زيادة في  (1)
. لو(: ب)في  (2)
في موسوعة أطراؼ الحديث (( ىذا ما صالح عميو رسوؿ اهلل: ))أورد طرفًا منو وىو قولو (3)

، ولمحديث فييا روايات عدة بصيغ مختمفة انظر 5/69، وعزاه إلى سنف البييقي 10/222
، في رواية نقميا عف أبي العباس 2/275الموسوعة، وأورد قريبًا منو ابف أبي الحديد في شرح النيج 

ذكر فييا مناظرة أمير المؤمنيف عميو السبلـ لمخوارج في قضية التحكيـ، وجاء  (الكامؿ)المبّرد مؤلؼ 
ىذا ما كتبو عمي أمير المؤمنيف، : فإف عمرًا لما أبى عميؾ أف تقوؿ في كتابؾ: فقالوا.... )): فييا

لي في رسوؿ اهلل ): عمي بف أبي طالب، فقد خمعت نفسؾ، فقاؿ: محوت اسمؾ مف الخبلفة وكتبت
ىذا كتاب كتبو محمد  )): صمى اهلل عميو وآلو وسمـ أسوة حيف أبى عميو سييؿ بف عمرو أف يكتب

لو أقررت بأنؾ رسوؿ اهلل ما : ، وقاؿ لو((رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ وسييؿ بف عمرو
، ((ياعمي، امح رسوؿ اهلل)): خالفتؾ، ولكني أقدمؾ لفضمؾ، فاكتب محمد بف عبد اهلل، فقاؿ لي

فقضى عميو فمحاه بيده، ثـ : يارسوؿ اهلل، ال تشجعني نفسي عمى محو اسمؾ مف النبوة، قاؿ: فقمت
. ((ياعمي، أما إنؾ ستساـ مثميا فتعطي)): ثـ تبسـ إليَّ وقاؿ ((اكتب محمد بف عبد اهلل )): قاؿ
 .، وىي ىنا باختصار111-109 ص20/2انظر الرواية بالتفصيؿ في المغني  (4)
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: ال حكـ إال هلل، وغرضيـ إبطاؿ إمامتو بالتحكيـ، فقاؿ: فمما قالوا
ف كانت كممة حؽ، فإف الخمؽ واألمر والقبض والبسط هلل، ولكنكـ قصدتـ مقصدًا فاسدًا، وىو  ىذه وا 

. بطبلف أمري بالتحكيـ
. ويبطمونيا بما زعموه(: ال إمرة: ال حكـ إال هلل، ولكف ىؤالء يقولوف (1)[إنو]نعـ )
نو ال بد لمناس مف أمير) قامة ألمور دينيـ: (وا  . مراعاة لمصالحيـ، وا 
. عادؿ: (بر)
. ظالـ غشـو: (أو فاجر)



 

 

. يفرغ لؤلعماؿ الصالحة عف شواغؿ الفتف: (يعمؿ في ِإْمَرِتِو المؤمف)
صبلحيا، وىذه إشارة منو عميو السبلـ إلى أف إمرة : (ويستمتع فييا الكافر) ويفرغ لطمب المعيشة وا 

: الفاجر فييا صبلح عاـ كما ذكر، وقد أشار إلى ذلؾ الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو بقولو
لما في ذلؾ مف كؼّْ البغاة وزْـّ المتسمطيف عمى الخمؽ  ((إماـ ظمـو غشـو خير مف فتنة تدـو))

ثارتيا . بالفتف وا 
أراد األجؿ الذي قدره اهلل تعالى وحتمو بالموت دوف ما يحصؿ بالقتؿ، فإف : (َوُيَبمُّْغ اهلل فييا األجؿ)

المقتوؿ كاف يجوز بقاؤه ويجوز موتو، فأما الميت فبل شؾ في كونو مستوفيًا لعمره المقدر لو، فأشار 
. بذلؾ إلى ما قمناه

فييا راجع إلى اإلمرة، وأراد بالفيء المغنـ؛ ألف أمره : الضمير في قولو(: (2)ويجمع اهلل فييا الفيء)
. إلى اإلماـ يقسمو في أىمو كما أمر اهلل

ما أىؿ البغي والفسوؽ وأىؿ (3)أراد اإلماـ، والضمير لو، إما أىؿ الحؽ: (ويقاتؿ بو العدو) ، وا 
. التمرد

. بقوتو وشدة بسطتو، وأراد الطرقات(: السبؿ (4)وتأمف بو)
. أراد بقوتو ونفوذ سمطانو: (ويؤخذ بو)
. حقو: (لمضعيؼ)
. المتكبر عف أداء حقو بقوتو: (مف القوي)

 __________
. زيادة في شرح النيج (1)
. ويجمع بو الفيء: في شرح النيج (2)
. الحرب(: أ)في  (3)
 .بو، زيادة في شرح النيج (4)
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. في ظمو وكنفو(: (1)فيستريح برّّ )
. بكفّْو وزّمو عمَّا أراد مف التسمط عمى غيره مف الضعفاء: (ويستراح مف فاجر)

: ثـ لما سمع ولوعيـ بذكر التحكيـ، قاؿ
ما يقدّْره لي ويقوّْي عميو عزيمتي مف سبلمتكـ إف رجعتـ، أو قتمكـ إف : (حكـ اهلل أنتظر فيكـ)

: نكصتـ عمى أعقابكـ، ثـ قاؿ
. الصادرة عمى رضواف اهلل، والعاممة بأحكامو(: اْلَبرَّة (2)أما اإِلْمَرة)



 

 

صبلح دنياه (4)فيفرغ َوُيْقِبُؿ عمى عممو لآلخرة(: التقي (3)فيعمؿ فييا) . وا 
. الظمـ (5)المخالفة ألمر اهلل التي يكوف مزاجيا: (وأما اإلمرة الفاجرة)
. فيكوف فيو متاع ألىؿ الشقاء وبمغة ليـ(: الشقي (6)فيتمتع فييا)
. ببموغ أجمو: (إلى أف تنقطع مدتو)
. يعني الموت: (َوُتْدِرَكُو منيتو)

ـَ قاؿ في اإلمرة البرة الشقي،  (7) [بيا]يعمؿ فييا التقي، وخص اإلمرة الفاجرة يتمتع: سؤاؿ؛ ِل
مف المتعة؟  (8) [ال بد لو]وكبلىما 

نما غرضو التجارة باألعماؿ الصالحة، المتاجر  وجوابو؛ ىو أف المؤمف ليس غرضو المتعة، وا 
الرابحة بالجنة، وأما الشقي فأعظـ أغراضو ىو المتعة إذ ال ىَـّ لو في اآلخرة، فميذا خالؼ بينيما لما 

. ذكرناه، فذكر ما ىو األىـ مف مقصد كؿ واحد منيما
 __________

. حتى يستريح بر: ، وفي شرح النيج وفي نسخة أخرى(ب)ببر، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. ومف النيج( ب)أما اإلمرة والبرة، وىو خطأ، وما أثبتو مف ( أ)في  (2)
. بيا(: ب)في  (3)
. عمى عمؿ اآلخرة(: ب)في  (4)
. أي طبعيا (5)
. بيا(: ب)في  (6)
(. أ)سقط مف  (7)
 (.ب)سقط مف  (8)
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 ومف خطبة لو عميو السبلـ (41)
أتأمت المرأة إذا ولدت ولديف في بطف واحد، وأراد أف الوفاء والصدؽ : (إف الوفاء توءـ الصدؽ)

أخواف، وىذا صحيح فإنو ال وفاء لكاذب في كؿ ما قاؿ أو عقد بو، ويحممو الكذب عمى الغدر، 
. واإلخبلؿ بقولو ووعده

مف لباس وغيره، أوقى مف الوقاية، والمعنى أف  (1)ما سترؾ: الُجنة بالضـ (وال أعمـ ُجنة أوقى منو)
. الصدؽ أعظـ ما يستتر بو اإلنساف مف العيوب

أراد ويستحيؿ الخدع والمكر ممف عمـ المعاد إلى اآلخرة، (: (2)وما غدر مف عمـ كيؼ المرجع)
. وتحقؽ حاليا في المناقشة



 

 

مضموف الجممة  (3)صرنا إلى مدة، وأصبح مف األفعاؿ التي يقترف : (ولقد أصبحنا في زماف)
. بأزمانيا مثؿ كاف

الظرؼ وحسف التصرؼ، وأراد أنيـ استعمموه وعدوه : الكيس ىو(: أكثر أىمو الغدر كيساً  (4)اتخذ)
. مف الظرؼ، وحسف التصرؼ في أمورىـ

(. 6)وعزاىـ مف ال بصيرة لو بذلؾ(: (5) [فيو]ونسبيـ أىؿ الجيؿ)
. إلى جودة التصرؼ، والحيمة ىي االسـ، والمصدر ىو االحتياؿ: (إلى حسف الحيمة)
. تعجب مف جيميـ فيما زعموه مف ذلؾ!(: قاتميـ اهلل (7)[ماليـ])
ُؿ الُقمَّبُ ) أراد تكذيبيـ فيما توىموه مف ذلؾ بأنو يرى الحوَّؿ الذي حوؿ األمر، والُقمَُّب : (قد يرى الُحوَّ

. التجارب (8)الذي قمبيا ظيرًا لبطف، وحنكتو
. الخديعة والمكر: (وجو الحيمة)

 __________
. ما يسترؾ(: ب)في  (1)
وما : )والعبارة في النيج( ب)وما غدر كيؼ المرجع، والصواب ما أثبتو مف (: أ)العبارة في  (2)

. (يغدر مف عمـ كيؼ المرجع
. إلخ... التي يعنوف بيا(: ب)في  (3)
. قد اتخذ: في شرح النيج (4)
(. أ)سقط مف  (5)
. وعزاىـ وال بصيرة لو بذلؾ(: ب)في  (6)
(. أ)سقط مف  (7)
 .وحيكتو، وىو تصحيؼ(: أ)في  (8)
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ويحوؿ بينيا وبينو الترغيبات باألوامر بالكؼ عنيا، والترىيبات (: ونييو (1)ودونو مانع مف اهلل)

. بالنواىي بالوقوع فييا
. فيكؼُّ عنيا ويتركيا: (فيدعيا)
ضربتو ضرب : رؤية ظاىرة مكشوفة كرؤية المبصرات، وانتصابو عمىالمصدرية، كقولؾ: (رأي عيف)

. السوط، ويجوز أف يكوف مصدرًا في موضع الحاؿ أي منكشفة
سؤاؿ؛ أُيّما أوقع في الببلغة تنكير العيف كما وقع في كبلمو ىاىنا، أو تعريفيا كما وقع في التنزيؿ، 

ـْ َرْأَي اْلَعْيفِ }: في قولو تعالى ـْ ِمْثَمْيِي ؟ [13:آؿ عمراف]{َيَرْوَنُي



 

 

لكف ما جاء بو القرآف أبمغ؛ (2)[و]وجوابو؛أف كؿ واحد منيما ال غبار عميو في الببلغة والفصاحة، 
ألف البلـ دالة عمى الببلغة، ألف البلـ إف كانت لمعيد فالغرض مثؿ رؤية ما تعيدوف مف أعينكـ 

ف كانت لمجنس فالغرض مثؿ رؤية جنس األعياف المبصرة في التحقؽ والقطع، وتنكير  المبصرة، وا 
َـّ كاف التعريؼ أبمغ . العيف ال يكوف معطيًا ىذه المعاني، فمف ث

. بعد تمكنو منيا وقدرتو عمى تحصيميا: (بعد القدرة عمييا)
أخذ فرصتو مف البر أي : النوبة، يقاؿ: ويغتنـ نوبتو منيا، مف الفرصة وىي: (وينتيز فرصتيا)

. نوبتو
ضيؽ : مف ال يضيؽ صدره بترؾ الديف، وال يحتفؿ بو، مف الحرج وىو: (مف ال حريجة لو في الديف)

. الصدر
 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ (42)
. إف أعظـ ما يقع منو خوفي عميكـ خصمتاف(: إف أخوؼ ما أخاؼ عميكـ اثنتاف (3)[أييا الناس])
. وىو ما تدعو إليو النفوس وتحبو(: اليوى (4)[اتباع])
. وىو إبعاد مدة اآلجاؿ وتنفسيا: (وطوؿ األمؿ)

 __________
. ودونيا مانع مف أمر اهلل ونييو: في شرح النيج وفي نسخة (1)
(. أ)سقط مف  (2)
(. أ)سقط مف  (3)
 (.أ)سقط مف  (4)
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ألف النفوس أمَّارة بالسوء فاتباع ىواىا مجانبة لمحؽ وانصراؼ : (فأما اتباع اليوى فيصدُّ عف الحؽ)

. عنو
ألف في طوؿ األمؿ اشتغااًل بالعاجؿ مف الدنيا، ومف أقبؿ عمى : (وأما طوؿ األمؿ فينسي اآلخرة)

. الدنيا أدبر عف اآلخرة ال محالة
ف الدنيا قد ولت) . أدبرت: (أال وا 
ما مدبرة جذَّاء، فاألوؿ وصؼ : مف الجذّْ وىو(: (1)جذَّاء) القطع، والغرض إما تولية جذَّاء، وا 

. لمتولية، والثاني وصؼ حاؿ الدنيا، ويروى بالحاء الميممة أي سريعة، وسماعنا بالجيـ وىو األوؿ
دبارىا: الصبابة(: (3[)كصبابة اإلناء]إال صبابة (2)فمـ يبؽ فييا) . البقية القميمة لتولييا وا 



 

 

. افتعاؿ مف صبَّو إذا سكبو وأىرقو: (اصطبَّيا)
المريد لصبيا، وىذا األسموب مف أنواع البديع يسمى االشتقاؽ، وىو أف يأتي بألفاظ : (صابُّيا)

متعددة يجمعيا أصؿ واحد، فإف الصبابة واالصطباب والصاب مأخوذة مف صبّْ اإلناء، ومف ىذا 
ـْ َوْجَيَؾ ِلمدّْيِف اْلَقيّْـِ }: قولو تعالى ذو الوجييف ال يكوف وجييًا : ))، وقولو عميو السبلـ[43:الرـو]{َفَأِق

(. 4( )(عند اهلل تعالى
ف اآلخرة قد أقبمت) . جاءت مقبمة: (أال وا 
. أراد الدنيا واآلخرة: (ولكؿ واحد منيما)
. استعاره مف األوالد واألميات ألجؿ ولوعيـ بيا: (بنوف)
(. 5)مريدييا ومبتغييا: (فكونوا مف أبناء اآلخرة)
. طالبييا ومريدييا: (وال تكونوا مف أبناء الدنيا)

 __________
. حذاء، أي سريعة: في شرح النيج (1)
. منيا: في شرح النيج (2)
(. أ)سقط مف  (3)
، وعزاه إلى ((ذو الوجييف ال يكوف عند اهلل وجيياً : ))أورده في موسوعة أطراؼ الحديث بمفظ (4)

. 1/175الشفاء لمقاضي عياض 
 (.ب)وسعييا، وما أثبتو مف (: أ)في  (5)
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وىذا كمو تمثيؿ بحاؿ األـ واألوالد، وكؿ ما ذكره ترغيب عف : (فإف كؿ ولد سيمحؽ بأمو يـو القيامة)

. الدنيا وتزىيد عف اتباعيا
ف اليـو) . ما نحف فيو مف أياـ الدنيا: (وا 
. زماف عمؿ: (عمؿ)
. وليس زمانًا لمحساب: (وال حساب)
. عبارة عف زمف اآلخرة: (وغداً )
. زمف حساب: (حساب)
. النقطاع التكميؼ، ومشاىدة أمور اآلخرة: (وال عمؿ)
 
بعد إرساؿ جرير بف  (1)ومف كبلـ لو عميو السبلـ وقد أشار عميو أصحابو باال ستعداد لمحرب (43)



 

 

 إل ى معاوية (2)عبد اهلل
. الحرب (3)تأىبي وأخذي لعدة: (إف استعدادي)
خوانو مف أىؿ الفسؽ: (لحرب أىؿ الشاـ) . والشقاؽ (4)معاوية وا 
لى طاعتي: (وجرير عندىـ) . رسوؿ مف جيتي بيف أظيرىـ يدعوىـ إلى اهلل تعالى وا 
. رد ألىؿ الشاـ، مف أغمقت الباب إذا رددتو: (إغبلؽ لمشاـ)
ألف في إظيار استعدادي وأخذي ألىبة الحرب تقوية لذلؾ (: عف خير إف أرادوه (5)وصرؼ ليـ)

. فأنا ال أفعمو (6) [عميو]وأمارة قوية 
: ضربت لو مدة معمومة، وأكدت عميو المواثيؽ، فيو(: وقتاً  (7)ولكف قد وقَّتُّ لجرير)
. الضمير لموقت الذي وقتو لو: (ال يقيـ بعده)

 __________
. لحرب أىؿ الشاـ: في نسخة وفي شرح النيج (1)
 أسمـ في سنة ، ى54جرير بف عبد اهلل بف جابر بف مالؾ بف نضر البجمي، المتوفى سنة : ىو (2)

عشر مف اليجرة، وىو مف المفارقيف لئلماـ عمي عميو السبلـ، ويذكر أىؿ السير أف عميًا عميو 
السبلـ ىدـ دار جرير ودور قـو ممف خرج معو، حيث فارؽ عميًا عميو السبلـ، وتوفي جرير بالشراة 

(. 118ػ3/115انظر شرح ابف أبي الحديد )في والية الضحاؾ بف قيس عمى الكوفة 
. بعدة(: أ)في  (3)
. الفسوؽ(: ب)في  (4)
. ألىمو: في نسخة وفي شرح النيج (5)
(. ب)سقط مف  (6)
 (.ب)لمجرير، وىو خطأ، والصواب ما أثبتو مف (: أ)في  (7)
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(. 1)باألكاذيب الباطمة، واألطماع الفاضحة: (إال مخدوعاً )
. لمخالفتو لي فيما أمرتو بو: (أو عاصياً )
. واألصوب في حدسي ونظري: (والرأي عندي)
األناة مف اهلل، والعجمة مف )): مصاحبة األناة ومراعاتيا والوقوؼ عندىا، وفي الحديث: (مع األناة)

(. 2( )(الشيطاف
(. 3)((مف تأنى في أمره أصاب أو كاد، ومف استعجؿ أخطأ أو كاد)): وفي المثؿ

. فخذوا أمركـ بالتؤدة واإلمياؿ(: (4)فأرودوا)



 

 

. التأىب: (وال أكره لكـ اإلعداد)
سؤاؿ؛ ما التفرقة بيف استعداده لمحرب واستعدادىـ، حتى أمرىـ باالستعداد، وأىممو في حؽ نفسو؟ 

عظيـ  (5)وجوابو؛ ىو أف استعداد اإلماـ مخالؼ الستعداد الجند والرعية، فإف استعداده لو شيار
، فيكوف فييا الصرؼ الذي ذكره ألىؿ الشاـ لما يعمموف مف ذلؾ، بخبلؼ استعداد (6)وأبية كبيرة

. الرعية فإنو ال يؤبو لو فؤلجؿ ىذا أمرىـ باالستعداد وترؾ نفسو لما ذكرناه
 __________

. الفاسدة(: ب)في  (1)
، ومشكاة (2012)، وعزاه إلى سنف الترمذي 4/218أورده في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي  (2)

، والمغني 6/148، والمعجـ الكبير لمطبراني 13/176، وشرح السنة لمبغوي (5055)المصابيح 
. 83، وغيرىا، وىو في مطمح اآلماؿ ص3/181، 2/17لمعراقي 

( 609) برقـ 461ىو حديث نبوي شريؼ، أخرجو اإلماـ أبو طالب عميو السبلـ في أماليو ص (3)
مف تأنى أصاب أو كاد، ومف )): بسنده عف أنس بف مالؾ أف النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ قاؿ

(. (عجؿ أخطأ أو كاد
. أي ارفقوا: أرودوا (4)
. الييئة والحسف والجماؿ والزينة: الشيار (5)
 .وأىبة كثيرة(: أ)في  (6)
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أراد بذلؾ إحاطتو بمعرفة الخبلفة : (ولقد ضربت أنؼ ىذا األمر وعينو، وقمَّبت ظيره وبطنو)

واستيبلءه عمى كؿ أحواليا، وىو تمثيؿ لحالو بحاؿ مف يضرب سبعًا أو جمبًل صائبًل في أنفو وعينو 
. ثـ يصرعو فيقمب ظيره وبطنو، ويستولي عمى جميع معانيو كميا

، إما القتاؿ ليـ عمى بغييـ (2)أراد فما وجدت لي إال أحد أمريف(: أو الكفر (1)فمـ أر إال القتاؿ)
نما كاف ترؾ قتاليـ كفرًا ألمريف ما ترؾ قتاليـ والكفر، وا  : وعنادىـ، وا 

خوانو ال يخفى بغييـ : أما أوالً  فيحتمؿ أف يكوف مراده أف القتاؿ في سبيؿ اهلل واجب، ومعاوية وا 
. وفسقيـ فمو لـ يحاربوا؛ لكاف بمنزلة مف اليصدؽ بأحكاـ اهلل ومقتضى واجباتو التي أوجبيا مف ذلؾ

إف عميًا يقاتؿ : ))قد قاؿ (3)فيحتمؿ أف يكوف مراده مف ذلؾ أف الرسوؿ عميو السبلـ: وأما ثانياً 
فمو لـ يقاتؿ معاوية، لمـز مف ذلؾ تكذيب الرسوؿ في ذلؾ فما ذكره في الكفر موجو  (4( )(القاسطيف

. عمى ما ذكرناه مف التأويؿ
. أراد بذلؾ عثماف: (إنو قد كاف عمى األمة والي)



 

 

. وقع في سيرتو أمور منكرة، أنكرىا الخاص والعاـ: (أحدث أحداثاً )
الغضب، : أي أغضبيـ، فوجدوا في قموبيـ عميو موجدة عظيمة، والموجدة: (وأوجد الناس مقاالً )

. ومنو فبلف يجد في قمبو موجدة
 __________

فمـ أر لي فيو إال القتاؿ أو الكفر بما : إلخ، وفي شرح النيج...فمـ أر لي إال القتاؿ(: ب)في  (1)
. جاء بو محمد صمى اهلل عميو وآلو

. األمريف(: ب)في  (2)
. صمى اهلل عميو وآلو وسمـ(: ب)في  (3)
حديث أمر النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ ألمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ بقتاؿ الناكثيف  (4)

-795)، تحت الرقـ 2/323والقاسطيف والمارقيف، انظره في مناقب الحافظ محمد بف سميماف الكوفي
 .وغيرىا انظر الفيرس (814) برقـ 339، وص (813) برقـ 338وص  (796
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. فبلف يقـو حجتو: عميو أظيروا اإلنكار مف قوليـ(: (1)فقاموا)
أحداثو التي أحدثيا : (ثـ نقموا)
ما نقموه عميو، وانتيى الحاؿ إلى ما كاف مف قتمو، وما كاف مف أمر الجمؿ وصفيف (: (2)وغيَّروا)

ثارة . الفتف مف أجؿ ذلؾ (3)وا 
 
 إل ى معاوية (4)ومف كبلـ لو عميو السبلـ لما ىرب مصقمة بف ىبيرة الشيباني (44)

وكاف قد ابتاع سبي بني ناجية مف عامؿ أمير المؤمنيف وأعتقيـ، فمما طالبو بالماؿ خاس بو أي 
: غدر، وىرب إلى الشاـ

. ونحاه عف الخير (5)أي أبعده: (!قبح اهلل مصقمة)
. مف اصطناع المعروؼ بالمنة بالعتؽ عمى مف أعتقو مف السبي: (فعؿ فعؿ السادة)
. مف اإلباؽ والغدر؛ ألف الغالب مف حاؿ العبيد ىو اإلباؽ: (!وفر فرار العبيد)
. ينطؽ مادحو بما فعؿ مف المعروؼ (6)فمـ: (فما أنطؽ مادحو)
. لما كاف مف فعمو المنكر: (حتى أسكتو)
. بالصفات المحمودة: (وال صدؽ واصفو)
. زماف قريب (7)[إال]التقريع والتعنيؼ، أراد أف ما بيف األمريف : التبكيت: (حتى بكَّتو)
. فينا ولـ يمحؽ بمعاوية(: أقاـ (8)فمو)



 

 

 __________
. فقالوا: في شرح النيج (1)
. فغيروا: في شرح النيج (2)
(. ب)وآثار، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
 مف بكر بف وائؿ، ، ى50مصقمة بف ىبيرة بف شبؿ الثعمبي الشيباني، المتوفى نحو سنة : ىو (4)

كاف مف رجاؿ أمير المؤمنيف عمي عميو السبلـ وأقامو عامبًل لو في بعض كور األىواز، ثـ تحوؿ 
(. 7/249األعبلـ )إلى معاوية بف أبي سفياف فكاف معو في صفيف 

. بّعده(: ب)في  (5)
. ولـ(: ب)في  (6)
(. أ)سقط مف  (7)
 .ولو: في شرح النيج (8)
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، أو شيء تيسر لو عمى رأي سيبويو؛ ألف اسـ (1)ُيسره عمى رأي غير سيبويو: (ألخذنا ميسوره)

نما يكوف صفة عمى حالو . المفعوؿ عنده ال يكوف مصدرًا، وا 
. عمى الوجييف الذيف ذكرناىما في الميسور(: موفوره (2)وانتظرنا بو)
 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ (45)
[ 53:الزمر]{اَل َتْقَنُطوا ِمْف َرْحَمِة المَّوِ }: اليأس، قاؿ تعالى: القنط: (الحمد هلل غير مقنوط مف رحمتو)

. أي ال تيأسوا
ومراده مف ذلؾ ىو أف رحمة اهلل واسعة، فبل سبيؿ ألحد إلى اإلياس منيا، : (وال مخموّْ مف نعمتو)

. ، فبل يخمو أحد عنيا(3)وأف نعمتو شاممة لمخمؽ
. عدـ الرجاء، أي أف اهلل واسع المغفرة فبل ييأس منيا مذنب: اإلياس: (وال مأيوس مف مغفرتو)
التكبر والعمو، وأراد أف اهلل تعالى أىؿ لغاية : االستنكاؼ ىو(: عبادتو (4)وال مستنكؼ عف)

. الخضوع، لمكاف اإلليية فبل ينكؼ أحد عف ذلؾ
. أي ال تزاؿ دائمة متجددة عمى خمقو: (الذي ال تبرح منو رحمة)
فقدت الشيء إذا عدمتو، ومراده أف الخمؽ ال يعدموف نعمة اهلل في حالة مف : (وال تفقد لو نعمة)

. الحاالت
. مستقر: (والدنيا دار)



 

 

. قدر ليا العدـ والزواؿ؛ ألنيا بمغة ووصمة إلى اآلخرة:(مني ليا الفناء)
. ولمف كاف مخموقًا فييا: (وألىميا)

 __________
 إماـ النحاة، وأوؿ مف [ ى180-148]عمرو بف عثماف بف قنبر الحارثي، بالوالء، أبو بشر : ىو (1)

بسط عمـ النحو، ولد في إحدى قرى شيراز، وقدـ البصرة، فمـز الخميؿ بف أحمد ففاقو وصنؼ كتابو 
(. 5/81األعبلـ )وفاتو وقبره بشيراز : في النحو، توفي باألىواز، وقيؿ (كتاب سيبويو)المسمى 

. وانتظرنا بمالو وفوره: وىي في النيج( ب)و( أ)ىكذا لفظ العبارة في  (2)
(. ب)ينحمؽ، ىكذا بدوف تنقيط، والصواب ما أثبتو مف(: أ)في  (3)
 (.ىامش في ب)مف : في نسخة (4)
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. مف ىاىنا البتداء الغاية، والضميراف لمدنيا: (منيا)
الخروج مف الوطف، والخبلء بالخاء المنقوطة المكاف ال شيء فيو، وكبلىما : بالجيـ ىو: (الجبلء)

. عنيا (1)متوجو ىاىنا، وسماعنا بالجيـ، والغرض أنيـ خارجوف عنيا ومجموف
. المطعـ لذائقيا: (وىي حموة)
. المرأى لمف ينظر إلييا: (خضرة)
. جعمت عجالة(: عجمت (2)قد)
. لمف يطمبيا: (لمطالب)
. اختمطت: (والتبست)
. مف ينظر إلييا ويبلحظيا وتكوف نصب عينو: (بقمب الناظر)
. ارتحؿ إذا فارؽ وطنو ومستقره، والغرض فارقوىا(: (3)فارتحموا عنيا)
فخير الزاد ما بمَّغ إلى اآلخرة، أو أراد بالتقوى فيي أحسف الزاد، (: مف الزاد (4)بأحسف ما يحضركـ)

ُدوا َفِإفَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى}: كما قاؿ تعالى [. 197:البقرة]{َوَتَزوَّ
. تطمبوا: (وال تسألوا)
. الضمير لمدنيا: (فييا)
. فوؽ ما يكفيكـ منيا: (فوؽ الكفاؼ)
: يبمغكـ إلى اآلخرة، وهلل در مف قاؿ (5)وال تريدوا منيا أكثر مما: (وال تطمبوا منيا أكثر مف الببلغ)

في حادٍث أو وارٍث أو عاِر  .... (6)ما زاُد فوؽ الزاِد ُخمؼ ضائعٌ 
 



 

 

 ومف كبلـ لو عميو السبلـ عند عزمو عمى المسير إل ى الشاـ (46)
َـّ، إني أعوذ بؾ مف وعثاء السفر) يعوذ عوذًا وعياذة، إذا لجأ، ومراده أني ألجأ إلى  (7)[عاذ]: (المَُّي

. مشقتو وتعبو: اهلل، ووعث السفر ىو
 __________

(. ب)ومجميوف ليا، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. وقد: في شرح النيج (2)
. منيا: في شرح النيج (3)
. يحضركـ، كما أثبتو(: ب)ما بحضرتكـ، وفي : يخطركـ، وفي النيج(: أ)في  (4)
. ما(: أ)في  (5)
. ضائعا(: أ)في  (6)
 (.أ)سقط مف  (7)
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االنقبلب، وأراد بالمنقمب؛ : سوء الحاؿ، واالنكسار مف الذؿ، والمنقمب ىو: الكآبة: (وكآبة المنقمب)

ما المنقمب مف السفر، فاستعاذ مف الوعثاء في الورود والصدور مف المطر  إما المنقمب إلى اآلخرة، وا 
والخوؼ، ألنيما كثيرًا ما يسنحاف في السفر، وأراد الدعاء أف ال يرجع خائبًا مف سفره بإحراز 

. مقصوده
أراد وأعوذ بؾ أف أرى في أىمي ونفسي ومالي منظر (: (1)وسوء المنظر في النفس واألىؿ والماؿ)

. ىو النظر كالمخرج بمعنى الخروج: سوء يحزنني، ويضيؽ بو صدري وقمبي، والمنظر
َـّ، أنت الصاحب في السفر) عانتو في كؿ جية: (المَُّي . المصاحب الكائف معنا أمره وا 
بعدنا مف األىميف واألوالد، وىذه الدعوة مأثورة عف  (3)والذي يخمفنا فيمف(: (2)والخميفة في األثر)

، وقد أت مَّيا عميو السبلـ بأحسف تماـ، وقفَّاىا بأكمؿ تقفية، حيث (4)رسو ؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو
: قاؿ
. أي ذلؾ محاؿ في العقوؿ في سواؾ(: غيرؾ (5)ال يجمعيا)

 __________
. وسوء المنظر في األىؿ والماؿ والولد: في شرح النيج (1)
. وأنت الخميفة في األىؿ: في النيج (2)
. فيما(: أ)في  (3)
وصدر الكبلـ مروي عف رسوؿ الميصمى :  ما لفظو3/166قاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج  (4)



 

 

وال  ): اهلل عميو وآلو وسمـ في المسانيد الصحيحة وختمو أمير المؤمنيف عميو السبلـ وتممو بقولو
أورده في موسوعة (( الميـ إني أعوذ بؾ مف وعثاء السفر: ))، انتيى، وحديث(يجمعيما غيرؾ
، وسنف ابف 8/272( المجتبى)، وسنف النسائي (979)، وعزاه إلى مسمـ 2/219أطراؼ الحديث 

تحاؼ السادة المتقيف 3/122، وحمية األولياء (3888)ماجة  ، وعزاه إلى 326،328، 4/325، وا 
. غيرىا

 .وال يجمعيما: في شرح النيج (5)
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. أراد أف الواقؼ ال يكوف سائراً (: ال يكوف مستصحباً  (1)ألف المستخمؼ)
نما الذي يكوف: (والمستصحب ال يكوف مستخمفاً ) لو ىذه الصفة، ىو  (2)والسائر ال يكوف واقفًا، وا 

ـْ َأْيَف َما }: الذي ال يكوف في جية وال يحصؿ فييا ىو اهلل تعالى، كما قاؿ تعالى َوُىَو َمَعُك
[. 4:الحديد]{ُكْنُتـْ 

 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ في ذكر الكوفة (47)
ِبي َمَعوُ }: الخطاب لمكوفة، كقولو تعالى: (كأني بؾ يا كوفة) وأراد استقراب ما  [10:سبأ]{َياِجَباُؿ َأوّْ

. يصيبيا مف ىذه األحداث
نشاد األشعار، : عكاظ: (ُتَمدّْيًف مد األديـ العكاظيّْ ) كاف سوقًا في الجاىمية يجتمعوف فيو لمتفاخر، وا 

(: 3)والبيع والشراء، قاؿ أبو ذؤيب
( 4)وقاـ البيُع واجتمع األلوؼُ .... إذا ُبِنَي الِقَباُب عمى ُعَكاٍظ 

 __________
. والنيج(ب)المتخمؼ، وما أثبتو مف (: أ)المستخمؼ، وفي (: ب)في النيج وفي  (1)
. تكوف(: ب)في  (2)
نحو :  وقيؿ، ى26خويمد بف خالد بف محرث، المعروؼ بأبي ذؤيب اليذلي، المتوفى سنة : ىو (3)

، كاف راوية لساعدة بف خويمد اليذلي، ولو ، ى27سنة   مف شعراء ىذيؿ المعروفيف، شاعر مخضـر
(. 2/325، واألعبلـ 134انظر معجـ رجاؿ االعتبار صػ)ديواف شعر مطبوع 

اسـ سوؽ لمعرب قبؿ اإلسبلـ : ، وعكاظ3/197البيت أورده ابف أبي الحديد في شرح النيج  (4)
بناحية مكة، كانوا يجتمعوف بيا في كؿ سنة، يقيموف شيرًا، ويتبايعوف ويتناشدوف األشعار 

 ونسبو ألبي ذؤيب 2/853ويتفاخروف فمما جاء اإلسبلـ ىدـ ذلؾ، وورد البيت في لساف العرب 



 

 

أراد بعكاظ فوضع عمى موضع الباء، وأديـ عكاظي منسوب إلييا، وىو مما : أيضًا، وقاؿ في شرحو
 .حمؿ إلى عكاظ فبيع بيا
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. ، جعمو عبارة عما يكوف فييا مف الفتف(1)وأديـ عكاظي منسوب إليو، وأراد أنيا تمد وتطوى
جمع نازلة وىي شدائد الدىر : عرؾ األديـ يعركو عركًا، إذا دلكو، والنوازؿ(: بالنوازؿ (2)تعتركيف)

. وحوادثو
الشدة واالضطراب، : األمر إذا عبله وبيظو، والزالزؿ جمع زلزلة وىي (3)ركبو: (وتركبيف بالزالزؿ)

. وأراد بذلؾ ما يكوف في أيامو، أو ما يحدث بعده
ني ألعمـ) . أقطع وأتحقؽ، بما أعممني رسوؿ اهلل عمَّا أعممو اهلل: (وا 
. قصدؾ(: (4)أنو ما أرادؾ)
. ظالـ متكبر: (جبار)
. ما تكرىو النفوس، وتنفر عنو مف القتؿ واألخذ والخراب: (بسوء)
. مف ذلؾ (5)سيَّؿ لو بموى تشغمو عمَّا يريده: (إال ابتبله اهلل بشاغؿ)
. رمتو قسّي المنايا، والمعنى سمَّط اهلل عميو قاتبًل يقتمو: مف قوليـ: (ورماه اهلل بقاتؿ)
 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ عند مسيره إل ى الشاـ (48)
كؿ ىذه دالة عمى الشموؿ واإلحاطة، وقب الميؿ إذا دخؿ، (: كمما وقب ليؿ وغسؽ (6)الحمد هلل)

. أي ومف شر الظبلـ إذا دخؿ [3:الفمؽ]{َوِمْف َشرّْ َغاِسٍؽ ِإَذا َوَقبَ }: وغسؽ إذا أظمـ، قاؿ اهلل تعالى
. الح النجـ إذا طمع، وخفؽ إذا غاب(: الح نجـ وخفؽ (7)والحمد هلل كمما)
. فقد ولده إذا عدمو: ىو العدـ، يقاؿ: الفقد: (والحمد هلل غير مفقود اإلنعاـ)

 __________
. وتوطئ(: أ)في  (1)
. تعركيف: في شرح النيج (2)
. ركب(: أ)في  (3)
. ما أراد بؾ جبار سوءاً : في شرح النيج (4)
. يريد(: ب)في  (5)
. إلخ...الحمد هلل عمى كؿ (: أ)في  (6)
 .إلخ...والحمد هلل عمى كؿ (: أ)في  (7)
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وأراد أف اهلل تعالى مستحؽ لمحمد، بحيث ال يعدـ إنعامو، وال يكافئ أحد : (وال مكافإ اإلفضاؿ)

: وانتصاب كؿ في قولو. وانتصاب غير عمى الحاؿ مف اسـ اهلل، فمو الحمد عمى ىذه الحالة. فضمو
أف الحمد هلل في ىذه األزمنة المخصوصة : عمى الظرفية لمزماف، وما زمانيو، أي (1)كؿ ما وقب

. الشاممة
. كممة تستعمؿ لقطع كبلـ، وخروج إلى كبلـ آخر: (أما بعد)
. طميعة الجيش وأولو(: بعثت مقدمتي (2)فإني)
. عيدت إلييـ: (وأمرتيـ)
: وىو ساحؿ البحر وشفير الوادي، قاؿ رؤبة: (بمزـو ىذه الممطاط)

( 3)فأصبحوا في ُوْرطة اإلفراطِ .... نحف جمعنا الناس باْلِمْمَطاِط 
. أمرتيـ بالوقوؼ فيو

. عمى حسبو (4)فيوردوف ويصدروف: (حتى يأتييـ أمري)
. تحققت وانقدح لي مف المصمحة: (وقد رأيت)
سيحوف -إنيا مف أنيار الجنة : أراد بو الفرات، وىو أحد األنيار، التي يقاؿ: (أف أقطع ىذه النطفة)

، وكنى بالنطفة عف ىذا النير مع عظمو، وىو مف عجيب االستعارة -، ودجمة، والفرات(5)وجيحوف
: بدمع العيف عف البحر، واستعاره فيو كقولو (7)باألقؿ عف األكثر كما يكنى (6)ولطيفيا أف يكنى

وطورًا تجزراف فأبصر  (8)فأعشو.... فعيناي َطورًا تغرقاف مف البكاء 
 __________

(. ب)كؿ وقت، وىو خطأ، والصواب ما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. فقد: في شرح النيج (2)
، ونسبو 3/368، وىو في لساف العرب 3/201أورد صدره ابف أبي الحديد في شرح النيج  (3)

: لرؤبة أيضًا، وروايتو فيو
فأصحبوا في ورطة : ويروى: قاؿ_… _ في ورطة وأيما إيراط.... نحف جمعنا الناس بالممطاط 

األوراط 
. فتوردوف وتصدروف(: أ)في  (4)
(. ب)ومفجوف، وىو تحريؼ، والصواب كما أثبتو مف (: أ)في  (5)
. كنى(: ب)في  (6)



 

 

. كنى(: ب)في  (7)
 .تجزراف أي تنضباف: فأغشي، وقولو(: ب)في  (8)
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. فاستعار النطفة لمبحر كما استعار البحر لدمعة العيف
. عدد قميؿ: الشرذمة: (إلى شرذمة منكـ)
. اتخذوا أكناؼ دجمة موطنًا ومستقراً : (موطنيف أكناؼ دجمة)
. فآمرىـ بالنيوض مصاحبيف لكـ، تجتمعوف لبلنتصار عمى عدوكـ: (فأنيضيـ معكـ إلى عدوكـ)
طمب : ما يمد بو الجيش مف الرجاؿ، وجمعو أمداد، واالستمداد: المدد: (وأجعميـ مف أمداد القوة لكـ)

. المدد
؛ أي صرنا ليـ مدداً : (1)قاؿ أبو زيد ، وأراد أنيـ يكونوف أعوانًا لكـ في القوة (2)مددنا القـو

. واالستظيار عمى أعدائكـ
 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ (49)
بطف الخفيات؛ أي عمـ باطنيا وأحاط بيا عممًا، والخفيات (: خفيات األمور (3)الحمد هلل الذي بطف)

. السرائر: ىي
جمع عمـ، ومراده أف األعبلـ ظاىرة، وىي المكونات مف : األعبلـ: (ودلت عميو أعبلـ الظيور)

. مخموقاتو دالة عميو فيي شاىدة عمى إثباتو
. وفات بتعاليو عمى أعيف البصراء باالمتناع عف أف يكوف مدركاً : (وامتنع عمى عيف البصير)
ف لـ تره بأحداقيا فإنيا ال تنكره؛ لما تراه مف براىيف : (فبل عيف مف لـ يره تنكره) أراد أف العيف وا 

. وجوده ودالالتيا
ف أثبتتو، فإف إثباتيا : (وال قمب مف أثبتو يبصره) ال يكوف عف رؤية منيا  (4)[لو]أراد أف القموب وا 
. لو

 __________
 أحد أئمة األدب [ ى215-119]أبو زيد األنصاري سعيد بف أوس بف ثابت األنصاري : ىو (1)

وغيره  (النوادر في المغة): والمغة، مف أىؿ البصرة ووفاتو بيا، وىو مف ثقات المغوييف، مف تصانيفو
(. 3/92انظر األعبلـ )
. 619قوؿ أبي زيد الذي ذكره المؤلؼ ىنا، ذكره أيضًا في مختار الصحاح ص  (2)



 

 

. نظر(: أ)في  (3)
 (.أ)سقط مف  (4)
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ليس الغرض مف العمو ىو الفوقية فإف ذلؾ مستحيؿ عمى اهلل، : (سبؽ في العمو فبل شيء أعمى منو)

(: 1)لما فيو مف التشبيو والكوف في الجية، ولو تأويبلف
. أف يكوف مراده أنو متقدـ في االستظيار والقير واالستيبلء، فبل شيء أقير منو وال أقدر: أحدىما
في االنكشاؼ والظيور باألدلة والبراىيف، فبل شيء أظير مف  (2)أف يكوف مراده أنو سبؽ: وثانييما

. وجوده وثبوتو
يعني أنو قرب بالرحمة والمطؼ بالخمؽ، فبل شيء يساويو في : (وقرب في الدنو فبل شيء أقرب منو)

. ذلؾ، أو قرب في نفوذ األمر وسرعتو، فبل أمر يساويو في ذلؾ ويماثمو
ف َبُعَد بتعاليو عف القرب واإلدراؾ، فإف ذلؾ ال : (فبل استعبلؤه باعده عف شيء مف خمقو) أراد أنو وا 

. يحجبو عف اإلحاطة بأحواليـ والتدبير ليـ
ثـ إف قربو منيـ بالرحمة واألمر لـ يقتض أف يكوف مساويًا أي : (وال قربو ساواىـ في المكاف بو)

اقتضى أف يكوف  (5)األمكنة كالقرب في حقنا؛ فإف مف كاف قريبًا مف غيره  (4[)جيتو]في  (3)ليـ
. مساويًا لو في جيتو ليدنو منو

ف دلت عمى كونو قادرًا وعالمًا وحيًا وسائر : (لـ يطمع العقوؿ عمى تحديد صفتو) أراد أف العقوؿ وا 
صفاتو؛ فإنيا قاصرة عف االطبلع عمى كنو حقيقة القادرية والعالمية، وغيرىما مف الصفات؛ ألف 

، فيكذا حالة الصفة أيضًا خبلفًا لممعتزلة وأكثر (8)لمبشر (7)غير معمـو  (6)حقيقة الذات إذا كاف
. المتكمميف، وقد رمزنا إلى ذلؾ في كتبنا العقمية، وذكرنا الحؽ فيو

 __________
. تأويبلت، وىو تصحيؼ(: أ)في  (1)
(. ب)أف يكوف مراده يسبؽ، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. لو(: أ)في  (3)
(. ب)زيادة في  (4)
. غير(: ب)في  (5)
. كانت: ظ: بقولو( ب)ظنف فوقيا في  (6)
(. ىامش في ب)معمومة : في نسخة (7)
 .لمشيء(: ب)في  (8)
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ف لـ تطمع عمى حقيقة الصفة فإنيا : (ولـ يحجبيا عف واجب معرفتو) الضمير لمعقوؿ، وأراد أنيا وا 

. غير محجوبة عف واجب معرفتو بما أظير ليا مف البراىيف عمى ذلؾ
. فيو المعيود بشيادة األدلة الوجودية: (فيو الذي تشيد لو أعبلـ الوجود)
ف كانت ألسنتيـ منكرة : (عمى إقرار قمب ذي الجحود) عمى أف قموب الجاحديف مقرة بوجوده وا 

. لوجوده عنادًا وجحودًا وتمردًا وضبلالً 
بالخمؽ في الجسمية، واألعضاء والجوارح، والكوف في األمكنة : (تعالى اهلل عمَّا يقوؿ المشبيوف لو)

. والحموؿ في المحاؿّْ 
ثبات أمور كاذبة، وخياالت باطمة كالعقوؿ واألفبلؾ كما: (والجاحدوف لو) تزعمو  (1)بنفي وجوده، وا 

مؤثرة في ىذه العوالـ كما يزعمو أىؿ التنجيـ، وغير ذلؾ مف المذاىب  (2)الفبلسفة، أو إثبات نجـو
. الرديئة واألقاويؿ المنكرة

. وصفو (4)يكبر عف أف يناؿ بحد (3)تعالياً : (عموًا كبيراً )
 
 ومف خطبة لو عميو السبلـ (50)
أشار بما ذكره إلى األسباب الموجبة لوجود الفتف ووقوعيا (: وقوع الفتف أىواء تتبع (5)إنما بدء)

أنيا أمور تفعؿ متابعة لميوى لمنفوس، ويوافؽ بيا مراداتيا، والنفوس أمارة : ىي أىواء تتبع أي: فقاؿ
. بالسوء

. تخترع مف غير داللة عمييا: (وأحكاـ تبتدع)
ما تخالفو بأف تكوف (: كتاب اهلل(6) [فييا]يخالؼ ) إما تخالفو بأف ال يكوف فيو ما يدؿ عمييا، وا 

. مناقضة لحكمو
أراد ويقير فييا رجاؿ لرجاؿ آخريف باالستيبلء والسمطنة، وىذه التولية : (ويتولى عمييا رجاؿ رجاالً )

. تكوف منحرفة عف الحؽ
 __________

(. ب)عما، والصواب ما أثبتو مف (: أ)في  (1)
. نجـ(: أ)في  (2)
(. ب)تعالى، وىو خطأ، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. بجر(: أ)في  (4)



 

 

. يدنو(: أ)في  (5)
 (.أ)سقط مف  (6)
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. عمى غير مراده وقصده، وعمى مخالفة أمره وكتابو: (عمى غير ديف اهلل)
أراد أف الحؽ لو تميز عما يشوبو مف التباس الباطؿ بو : (فمو أف الحؽ خمص مف لبس الباطؿ)

. مف بعض وجوىو(1)[و]وتعمقو بو 
وضوحو وانكشافو ينقطع عنو  (4)وتوضح، وعند (3)بتجمي(: (2)انقطعت عنو ألسف المعانديف)

. ألسنة مف عانده باإلنكار لو والجحود
. أراد أف الباطؿ لو تميز عف أف يمازجو شيء مف الحؽ: (ولو أف الباطؿ خمص مف مزاج الحؽ)
: الطالب، وفي الحديث: لـ تمحقو خفية عمى الطالبيف لو، والمرتاد ىو: (لـ يخَؼ عمى المرتاديف)
. أي يطمب لو موضعًا ليناً  (5) ((إذا أراد أحدكـ أف يبوؿ فميرتد لبولو))
. امتاز عف تعمقو وشمولو لو: (ولو أف الحؽ خمص مف لبس الباطؿ)
ألنو يصير واضحًا جميًا، المطعف فيو ألحد ممف يخالؼ الحؽ (: (6)انقطعت عنو ألسف المعانديف)

. ويعدؿ عنو
سؤاؿ؛ أراه في كبلمو ىذا سمى تعمؽ الباطؿ بالحؽ لبسًا، وسمى تعمؽ الحؽ بالباطؿ مزاجًا وكؿ 

واحد منيما لو اتصاؿ باآلخر، فما وجو التفرقة بينيما؟ 
 __________

(. أ)سقط مف  (1)
. العانديف(: أ)في  (2)
. بتجؿٍ (: ب)في  (3)
(. ب)وعبر، وفيو غموض، وما أثبتو مف (: أ)في  (4)
، ومسند أحمد بف 3، وعزاه إلى سنف أبي داود1/231أورده في موسوعة أطراؼ الحديث النبوي  (5)

، ومشكاة المصابيح 1/375، وشرح السنة لمبغوي 1/94، والسنف الكبرى لمبييقي 4/396حنبؿ 
. 345لمتبريزي 

( ولو أف الحؽ خمص مف لبس الباطؿ، انقطعت عنو ألسف المعانديف: )العانديف، وقولو(: أ)في  (6)
 .مرتيف، كما تراه، وىو في النيج ليس مكرراً .ورد في النسختيف مكرراً 
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وجوابو؛ ىو أف اتصاؿ الباطؿ بالحؽ لو تأثير عظيـ، فمو فيو موقع جميؿ بحيث يمتبسو ويغطي 
عميو، فميذا سمى اتصالو بو لبسًا، بخبلؼ اتصاؿ الحؽ بالباطؿ؛ فإف حكمو ضعيؼ ال يكاد يوجد 

، فميذا سمى اتصالو بالباطؿ مزاجًا؛ ألف المزاج يكوف أقمو كمزاج الخمر بالماء والعسؿ فإنو (1)فيو
. يكوف جزءًا قميبًل منيا

اإلشارة بقولو مف ىذا ومف ىذا إلى الحؽ والباطؿ، : (ولكف يؤخذ مف ىذا ضغث ومف ىذا ضغث)
الحزمة الكبيرة، ومراده : ضغث عمى إّبالة، واإلّبالة ىي: قبضة مف حشيش، وفي مثاليـ: والضغث

. نصيب ومف ىذا نصيب (2)يؤخذ مف ىذا
. يخمطاف بعضيما في بعض بحيث ال يتميز أحدىما مف اآلخر: (فيمزجاف)
. إشارة إلى مو ضع االمتزاج؛ ألف ىنا موضوع لئلشارة إلى األمكنة، والبلـ دالة عمى البعد: (فينالؾ)
. يشتد أمره، ويستحكـ سمطانو: (يستولي الشيطاف)
. الحؽ واجتنابو (3)أتباعو وأعوانو، بإيثار الباطؿ واالنقياد لو، وغمص: (عمى أوليائو)
آثاره،  (5[)واتباع]منيـ مف إيثار الحؽ  (4)بما كاف: (وينجو الذيف سبقت ليـ مف اهلل الحسنى)

ىداره، وفي كبلمو ىذا مف الحث عمى طمب البصائر، والتشمير عمى ( 6)واإلعراض عف الباطؿ وا 
. ساؽ الجد في تحصيميا ما ال يخفى عمى األذكياء

َـّ، اجعمنا ممف آثر الحؽ عمى ىواه، وترؾ الباطؿ وراء ظيره وتعدَّاه . المَُّي
 __________

(. ب)يوفيو، وىو خطأ، والصواب ما أثبتو مف (: أ)في  (1)
(. ب)يؤخذ منيا، وما أثبتو مف (: أ)في  (2)
. لـ يشكرىا: استصغاره، وغمص النعمة، أي: غمص الشيء (3)
. إلخ..لما قد كاف(: ب)في  (4)
(. ب)زيادة في  (5)
 .عف(: ب)في  (6)
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ومف كبلـ لو عميو السبلـ لما غمب أصحاب معاوية أصحابو عمى شريعة الفرات بصفيف،  (51)

 ومنعوىـ مف الماء
: منو (1)مورد مف يشرب: مشرعة الماء، وىي: والشريعة



 

 

استطعمت فبلنًا إذا سألتو أف : سألوكـ القتاؿ وطمبوه منكـ، مف قوليـ: (قد استطعموكـ القتاؿ)
. يطعمؾ، يشير بذلؾ إلى بغييـ وعنادىـ

. الذؿ واليواف: المذلة: (فأقروا عمى مذلة)
مف القرار، : ىذه َمَحمَُّة القـو أي منزليـ، واإلقرار: المنزؿ، يقاؿ: اْلَمَحمَّة بالفتح ىو: (وتأخير محمة)

نقيض التقدـ، والمعنى في ىذا ىو أف القـو قد طمبوا منكـ  (2)ىو: وىو نقيض الظعوف، والتأخير
القتاؿ ودعوكـ إليو، فإف لـ تعطوىـ إياه وتمنحوىـ الضرب بالصواـر والطعف بالرماح فاقعدوا في 

ليـ عمى القتاؿ،  (3)أماكنكـ عمى الذؿ، وتأخروا عف المراتب العالية، وىذا منيعميو السبلـ تيييج
لياب ألحشائيـ في اقتحاـ موارد الموت، وال يجوز أف يكوف، قولو مف اإلقرار ألنو عّداه  (4)فأقروا: وا 

. بعمى، فميذا كاف مف القرار
أوصموىا أكنافيـ واقطعوا بيا أوصاليـ؛ لتكوف السيوؼ شاربة مف (: السيوؼ مف الدماء (5)أرووا)

. دمائيـ راوية
. بقتميـ والوصوؿ إلى ما حازوه مف الماء فترووا منو: (ترووا مف الماء)
أراد أف حياتكـ بالتأخر عف القتاؿ وركوب المذلة ىو الموت بعينو لما : (فالموت في حياتكـ مقيوريف)

. فيو مف الخموؿ والنقص في األعيف
أراد أف موتكـ بالقتؿ ىي الحياة في الحقيقة في اآلخرة الدائمة لما فيو : (والحياة في موتكـ قاىريف)

ذاللكـ إياىـ (6)مف العز ومنشور . الذكر بقيركـ ليـ وا 
 __________

. شرب(: ب)في  (1)
(. أ)ىو سقط مف : قولو (2)
. تييج(: ب)في  (3)
. وأقروا(: أ)في  (4)
. أو رووا: في شرح النيج (5)
 .منسوب(: ب)في  (6)
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ف معاوية قاد ُلمَّة مف الغواة) نما : الُممَّة: (أال وا  الجماعة، حذفت المو وعوض منيا مثؿ ُكّرة وُقمَّة، وا 

ف صاحبيـ ليدؿ بذكر لقبو عمى ما اشتمؿ عميو مف لقب لو : ذكره باسمو المعروؼ بو، ولـ يقؿ أال وا 
قاد تعريض بجيميـ وأنيـ ال يممكوف بصيرة ألنفسيـ : في الصفات الخبيثة، والسمات السيئة، وقولو

. في مخالفتو بيـ، عماة عف الحؽ، غواة عف طريقو، طغاة أجبلؼ



 

 

يا : ويصدؽ ذلؾ أف رجبًل مف أىؿ الشاـ قاتؿ قتااًل شديدًا، فقاؿ لو بعض أصحاب أمير المؤمنيف
فكيؼ : فتى، أتدري مف تقاتؿ؟ قاؿ نعـ، إف أصحابي يخبروني أف صاحبكـ ىذا ال يصمي، فقاؿ لو

تقوؿ ذاؾ، وىو أوؿ مف صمى وأجاب الرسوؿ إلى اليدى، وأصحابو أىؿ القرآف والفقو، فرجع الفتى 
لي، وخّمى  (1)ال واهلل، ولكنو نصح: خدعؾ العراقي، فقاؿ: وترؾ القتاؿ، ثـ عاد إلى أصحابو فقالوا

(. 2)المحاربة
جميعًا إذا لبس األمر فبل  (3)غمَّس بالسيف المثمثة التحتانية والغيف والعيف: (وغمَّس عمييـ الخبر)

. يدرى مف أيف يؤتى، وأراد أنو لبَّس عمييـ أمورىـ وأتى ليـ مف كؿ جية
ما : حتى أوردىـ حياض الموت، والغرض بغيف منقوطة ىو: (حتى جعؿ نحورىـ أغراض المنية)

ية . لمرماح مف أىؿ الحؽ (4)يرمى مف قرطاس وغيره، وأراد أنو صير نحورىـ ىدفًا لمنباؿ ودرَّ
 __________

. نصيح(: ب)في  (1)
. 99-2/98المغني، الجزء المتمـ العشريف  (2)
. عّمس: أي (3)
والدرية : 1/976، قاؿ في المساف(1655القاموس المحيط صػ )لما يتعمـ عميو الطعف : الدرية (4)

ىي ميموزة ؛ ألنيا تدرأ لمصيد أي تدفع، : والبقرة يستتر بيا مف الصيد فيختؿ، وقاؿ أبو زيد: الناقة
دابة يستتر بيا الصائد الذي يرمي الصيد ليصيده، فإذا : الدرية غير ميموز: األصمعي: إلى أف قاؿ
 .انتيى. أمكنو رمى
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: أف كبلمو في ىذه الخطبة مشتمؿ عمى نوعيف مف أنواع البديع: واعمـ
وىذا يسمى التجنيس المزدوج، ونظيره (: ترووا مف الماء (1)أرووا السيوؼ مف الدماء): قولو: أوليما

َفَمِف }، [142:النساء]{ُيَخاِدُعوَف المََّو َوُىَو َخاِدُعُيـْ }، [54:آؿ عمراف]{َوَمَكُروا َوَمَكَر المَّوُ }: قولو تعالى
ـْ َفاْعَتُدوا َعَمْيوِ  . ، وىو كثير[194:البقرة]{اْعَتَدى َعَمْيُك

قاىريف، ومقيوريف، وحقيقة الطباؽ؛ أف يأتي بالشيء وضده، ومنو : الطباؽ، وىو قولو: (2)وثانييا
(: 3)ومنو قوؿ دعبؿ [82:التوبة]{َفْمَيْضَحُكوا َقِميبًل َوْلَيْبُكوا َكِثيًرا}: قولو تعالى

ـُ ِمْف َرُجٍؿ  َضِحَؾ اْلَمِشْيُب ِبَرْأِسِو َفَبَكى .... ال َتْعَجِبي َيا َسْم
(: 4)وقوؿ الجعدي

 __________
(. أ)مف، سقط مف : ، وقولو(ب)أورد، وىو خطأ، والصواب كما أثبتو مف (: أ)في  (1)



 

 

. وثانييما(: ب)في  (2)
 أبو عمي، شاعر آؿ البيت، أحد [ ى246-148]دعبؿ بف عمي بف رزيف الخزاعي : ىو (3)

وىجا ظالمييـ، وىجا ىاروف المسمى بالرشيد، والمأموف " األعبلـ، شيعي، ذبَّ بشعره عف آؿ البيت 
معجـ رجاؿ االعتبار ص )والمعتصـ والواثؽ مف بني العباس، وطاؿ عمره، ولو ديواف شعر مطبوع 

140 .)
ىو النابغة الجعدي قيس بف عبد اهلل بف عدي بف ربيعة الجعدي العامري، المتوفى نحو سنة  (4)

 أبو ليمى، شاعر مفمؽ، صحابي مف المعمريف، اشتير في الجاىمية، وكاف ممف ىجر اآلوثاف ، ى50
ونيى عف الخمر قبؿ ظيور اإلسبلـ، ووفد عمى النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فأسمـ، وأدرؾ 
صفيف فشيدىا مع اإلماـ عمي عميو السبلـ، ثـ سكف الكوفة فسيره معاوية إلى أصبياف مع أحد 

انظر ). والتيا، فمات فييا، وقد كؼَّ بصره، وقد جاوز المائة، وأخباره كثيرة، ولو ديواف شعر مطبوع
 (.5/207األعبلـ 
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وفيّّ َوَمْطِويُّ َعَمى اْلِغؿّْ َغاِدُر .... َفَيا َعَجبا َكْيَؼ اتََّفْقَنا َفَناِصٌح 
. وىذاف النوعاف ليما موقع عظيـ في الببلغة

 
 (1)ومف خطبة لو عميو السبلـ (52)
ف الدنيا قد تصرمت) ْلَنا }: الزواؿ والتفرؽ، أي ذىبت قميبًل قميبًل، كقولو تعالى: التصـر ىو: (أال وا  َنزَّ

[. 9:الحجر]{الّذْكرَ 
انقضى األمر أي : ىو الذىاب، ومنو قوليـ: ىو اإلعبلـ، واالنقضاء: اإليذاف: (وآذنت بانقضاء)

. ذىب
ما صار : (وتنكَّر معروفيا) إما صار ما كاف منيا معروفًا منكرًا لكثرة ما يعرض لو مف التغيير، وا 

. المعروؼ فييا منكرًا لقمة مف يفعمو ويأتيو
. أي أنيا ولت مسرعة، واشتقاقو مف الحذذ وىو خفة شعر اَلذَنب: (وأدبرت حذَّاء)
. الضمير لمدنيا، أراد أنيا تعجؿ بالموت مف كاف البثًا فييا(: تحفز بالفناء ُسكاَنيا (2)فيي)
. تسوؽ: (وتحدو)
. مف كاف معمرًا فييا:(بالموت جيرانيا)
يعني أف حبلوتيا ممزوجة بمرارة، فما يحمو منيا شيء مف لذاتيا إال : (وقد أمرَّ منيا ما كاف حمواً )

. وأعقبو مرارة مف ضرائيا



 

 

. فما يصفو منيا شيء مف نعيميا إال وكاف عاقبتو الكدر مف بؤسيا: (وكدر منيا ما كاف صفواً )
. لزواليا وتقضي األكثر منيا: (فمـ يبؽ منيا)
إناء : البقية مف الماء، واإلداوة: الَسَممة بالسيف بثبلث مف أسفميا ىو(: اإلداوة (3)إال َسَمَمٌة َكَسَمَمةِ )

. مف أدـ لمماء
حجرصغيرة توضع في أسفؿ اإلناء، لقسمة : والَمَقمة بفتح القاؼ والميـ: (أو جرعة كجرعة الَمَقمة)

. قمة الماء في المغاور (4)الماء، وذلؾ يكوف عند
 __________

. وقد تقدـ مختارىا، ونذكر ما نذكره ىنا برواية أخرى لتغاير الروايتيف: بعده في شرح النيج (1)
. وىي(: أ)في  (2)
. كممة، وىو تحريؼ(: أ)في  (3)
 .عنو، وىو خطأ(: أ)في  (4)
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يا: (لو تمززىا) (. 1)يمصُّ
. المتقطع جوفو مف العطش: (الصدياف)
. نقع الماء العطش نقوعًا إذا سكَّنو: بالقاؼ، مف قولو: (لـ ينقع)
. الثبات في األمر: اإلزماع ىو: (فأزمعوا عباد اهلل الرحيؿ)

(. 3)أزمعت عميو: أزمعت األمر، وال يقاؿ: يقاؿ: (2)قاؿ الكسائي
. وأراد اثبتوا عمى االنتقاؿ

. دار الدنيا: (عف ىذه الدار)
بالذىاب  (4)[فييا]المحكـو عمى مف كاف فييا مف أىميا والساكنيف : (المقدور عمى أىميا بالزواؿ)

والعدـ 
. وال يقيركـ، مف غمبو إذا قيره: (وال يغمبنَّكـ)
. ما تأممونو مف الحياة والميؿ إلى لذاتيا المنقطعة(: األمؿ (5)منيا)
مف ىذه اآلجاؿ فيي حقيرة باإلضافة إلى  (7)ما نفس لكـ(: األمد (6)[فييا]وال يطولفَّ عميكـ )

. انقطاعيا
الذي ذىب : جمع والو وىو: ىو شدة الشوؽ، واُلولَّو: الحنيف: (فواهلل لو حننتـ حنيف اُلولَّو الِعَجاؿ)

. جمع عجالة وىي الناقة التي تسرع إلى ولدىا: عقمو مف شدة الوجد والحزف، والِعَجاؿُ 
 __________



 

 

(. ب)لمصيا، وما أثبتو مف (: أ)في  (1)
عمي بف حمزة بف عبد اهلل األسدي بالوالء الكوفي، أبو الحسف الكسائي، المتوفى سنة : ىو (2)

 إماـ في المغة والنحو والقراءة، مف أىؿ الكوفة، ولد في إحدى قراىا وتعمـ بيا، وسكف بغداد، ، ى189
. معاني القرآف، والمصادر، والقراءات وغيرىا: وتوفي بالري عف سبعيف عامًا، لو تصانيؼ منيا

(. 4/283انظر األعبلـ )
أزمع : وقاؿ الكسائي يقاؿ:  بمفظ274الكسائي ىذا ذكره أيضًا في مختار الصحاح صػ: قوؿ (3)

. أزمع عميو: األمر، وال يقاؿ
(. أ)سقط مف  (4)
. فييا: في شرح النيج (5)
(. أ)سقط مف  (6)
 .ليـ(: ب)في  (7)
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ىدؿ ىديبًل : صوت الحماـ، يقاؿ: اليديؿ بداؿ منقوطة مف أسفؿ ىو(: بيديؿ الحماـ (1)ودعوتـ)

نما قاؿ عميو السبلـ بيديؿ الحماـ؛ ألف العرب تزعـ أنو كاف عمى عيد نوح عميو : مثؿ ىدر ىديرًا، وا 
. عميو إلى اآلف (2)فميس حمامة إال وتبكي: السبلـ فرخ اصطادتو جوارح الطير قالوا

ىماليا إلى : ىو التضرع، والتبتؿ: الجؤار: (وجأرتـ جؤار متبتّْمي الرىباف) ىو االنقطاع مف الدنيا وا 
جمع راىب، وىـ ىؤالء الذيف يكونوف في الصوامع رغبة إلى اهلل وانقطاعًا إليو، : اهلل تعالى، والرىباف

. وتخميًا عف الدنيا، فيـ حابسوف ألنفسيـ فييا
أما الخروج مف األوالد فيجرىـ، والخروج مف األمواؿ بإنفاقيا : (وخرجتـ إلى اهلل مف األمواؿ واألوالد)

. هلل تعالى وفي سبيمو
. طمبًا لمزلفة: (التماس القربة إليو)
. مف رفيع المنازؿ التي أعدىا ألوليائو: (في ارتفاع درجة عنده)
. المبلئكة الموكموف بالكتابة لؤلعماؿ(: (3)أو غفراف سيئة أحصتيا كتبتو)
ـْ َلَحاِفِظيَف، ِكَراًما }: المبلئكة الموكموف بالحفظ، كما قاؿ تعالى(: رسمو (4)وحفظيا) فَّ َعَمْيُك َواِ 

[. 11-10:اإلنفطار]{َكاِتِبيفَ 
 __________

. وذعرتـ(: ب)في  (1)
تزعـ : وقاؿ بعضيـ:  ما لفظو3/784ما أثبتو، قاؿ في لساف العرب ( ب)ويتمى،و في (: أ)في  (2)



 

 

إنو : األعراب في اليديؿ أنو فرخ كاف عمى عيد نوح عميو السبلـ، فمات ضيعة وعطشًا، فيقولوف
انتيى، وقريب مما أورده المؤلؼ ىنا في مختار الصحاح . ليس مف حمامة إال وىي تبكي عميو

. 1382، وانظر القاموس المحيط ص692ص
. كتبو: في شرح النيج (3)
 .وحفظتيا: في شرح النيج (4)
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البلـ ىي جواب القسـ، والمعنى أف تمؾ العناية منكـ واالجتياد : (لكاف قميبًل فيما أرجو لكـ مف ثوابو)

. إلى مثؿ ما أعد اهلل لؤلولياء مف الكرامة وقرة األعيف (1)يكوف قميبًل باإلضافة
. الذي أعدَّ ألعدائو مف النكاؿ والويؿ(: عقابو (2)وأخاؼ عميكـ مف)
عاـ لكونو جاء بالواو، والثاني خاص لكونو جاء بالتاء احتكامًا في  (3)قسـ ثاني، واألوؿ: (وتاهلل)

. {وتاهلل} {َفَوَربّْؾَ }: الببلغة، وتوسعًا في الفصاحة، وقد جاء األمراف في كتاب اهلل تعالى
. ذابت أفئدتكـ ذوباً : (لو انماثت قموبكـ انمياثاً )
. دموع أعينكـ جارية عمى خدودكـ مف العبرة: (وسالت عيونكـ)
. طمعًا فيما عنده مف الثواب: (رغبة إليو)
. لما عنده مف أليـ العقاب: (ورىبة منو)
. انتصابو عمى التمييز أي سالت دمًا، وما بينيما مف الكبلـ عارض: (دماً )
طالت أعماركـ وأنتـ عمى ىذه الحالة مف الرغبة والرىبة وذوب القموب، : (ثـ عمرتـ في الدنيا)

. وسيبلف األعيف دمًا خشية مف اهلل
. الظرفية، والتقدير مدة كوف الدنيا: ما ىذه ىي: (ما الدنيا)
. دائمة لكـ وأنتـ فييا دائموف: (باقية لكـ)
ما ىذه لمنفي، وىي جواب القسـ بالنفي، واألوؿ كاف باإلثبات، والمعنى ما : (ما جزت أعمالكـ)

. أعمالكـ (4)كافت
. ولو لـ تتركوا غاية مما تقدروف عميو: (-ولو لـ تبقوا شيئًا مف جيدكـ-)
. ، وما بينيما متوسط عارض(5)منصوب عمى المفعولية بجزت: (ِنَعَمو)
. الواقعة عميكـ والشاممة ألحوالكـ(: (6)عميكـ)

 __________
. بإضافتو(: ب)في  (1)
(. ب)مف سقط مف : قولو (2)



 

 

. فاألوؿ(: ب)في  (3)
. ما كانت(: ب)في  (4)
. لجزت(: ب)في  (5)
 .أنعمو عميكـ العظاـ: في شرح النيج (6)
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ونعمتو بالمطؼ إلى اليداية إلى الديف بما كاف مف إرساؿ الرسؿ، وبعث : (وىداه إياكـ إلى اإليماف)

. األنبياء وغير ذلؾ مف األلطاؼ الخفية
 
 (1[)ومف خطبة لو عميو السبلـ في ذكر يـو النحر وصفة األضحية ](53)

إضحية وُأضحية بكسر اليمزة : ثـ ذكر صفة األضحية وىي ما يذبح في أياـ النحر، يقاؿ ليا
: وضمتيا، وضحية وأضحاة

. إكماليا لتكوف مجزية عف السنة: (ومف تماـ األضحية)
ليتحقؽ أمره  (2)استشرؼ الشيء إذا رفع بصره إليو ووضع كفو عمى حاجبو: (استشراؼ أذنيا)

. ويتيقنو فيطالع أذنيا
. ال يعترييما شيء مف التغير الذي يطرأ عمييما: (وسبلمة عينيا)
. مف العوارض كالعمى والعور وغير ذلؾ: (فإذا سممت العيف)
. مف القطع والشؽ والخـر والثقب: (واألذف)
. أجزت: (سممت األضحية)
. السنة بذبحيا: (وتمت)
(. 3)العضب كسر القرف الداخؿ، وىو المشاش: قاؿ أبو زيد: (ولو كانت عضباء)
أراد ولو كانت عرجاء فبل بأس بذبحيا، وىذا يدؿ عمى اعتبار حالة العيف : (تجر رجميا إلى المنسؾ)

موضع النسؾ، وقياسو الفتح، : واألذف في األضحية ال غير، مف غير زيادة عمى ذلؾ، والمنسؾ
ف خالؼ القياس . وكسره ىو المسموع وا 

 __________
. ما بيف المعقوفيف زيادة مف النيج بشرح مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده رحمو اهلل (1)
. جانبو(: ب)في  (2)
 .المساس، وىو تصحيؼ(: أ)في  (3)
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 ومف كبلـ لو عميو السبلـ (54)
، أي: وقولو. الدفع: تدافعوا عميَّ أي دفع بعضيـ بعضًا، مف الدؾّْ وىو: (فتداكوا عميَّ ) مف : عميَّ

. فوقي
. مثؿ تدافع اإلبؿ: (تداؾ اإلبؿ)
[. 55:الواقعة]{َفَشاِرُبوَف ُشْرَب اْلِييـِ }: العطاش، قاؿ اهلل تعالى: جمع أىيـ وىي: (الييـ)
. ىذا يـو وردي، أي يـو ورود الحمَّى عمي: الماء لتشربو، يقاؿ (2)وردىا(: (1)يـو وردىا)
. مف غير ترتيب بينيا، وال مناوبة في شربيا: (قد أرسميا راعييا)
. عمييا لئلمساؾ ليا (4)حباليا التي تثنى(: مثانييا (3)وخمعت)
. ازدحاميـ عميَّ  (5)خيؿ إليَّ مف جية الظف لكثرة: (حتى ظننت)
. باالزدحاـ عمى أخذ كفي: (أنيـ قاتمي)
. بعضيـ عمى بعض(6) [كاف]حيث :(أو بعضيـ قاتؿ بعض)
(. 7)في موضعي ومكاني وحوزتي: (لدي)
إحاطة بأحوالو، واشتمااًل [(: (8)حتى منعني النـو]وقد قمبت ىذا األمر بطنو وظيره ورأسو وعينو )

. عمى جميع أموره في اإلقداـ واإلحجاـ
. بيا (11)فيو سعة عند اهلل وفسحة يعذرني (10)فما لقيت أمرًا يكوف لي(: (9)فما وجدت يسعني)
(: 12)إال أحد أمريف: (إال قتاليـ أو الجحود بما جاء بو محمد صمى اهلل عميو وآلو)

 __________
. ورودىا(: ب)في  (1)
. ورودىا(: ب)في  (2)
. ومف النيج( ب)وجعمت، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. أي تعطؼ (4)
. لكثر(: أ)في  (5)
(. ب)زيادة في  (6)
(. ب)وحوزي، وما أثبتو مف (: أ)في  (7)
. وفي شرح النيج( ب)زيادة في  (8)
. بسعتي(: أ)في  (9)
. لو(: أ)في  (10)



 

 

(. ب)لعذري، وما أثبتو مف (: أ)في  (11)
 .األمريف(: ب)في  (12)
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ما الكفر بما أتاني بو الرسوؿ وأثرتو عنو،  إما قتاليـ لمخالفتيـ الحؽ وبغييـ فيما جاءوا بو، وا 
، فإف لـ أقدـ (1) ((إنؾ تقاتؿ الناكثيف والقاسطيف والما رقيف عف الديف)): وأخبرني بو حيث قاؿ لي

. عمى قتاليـ كاف ذلؾ ردًا لما جاء بو محمد صمى اهلل عميو وآلو
مف حيث كاف تعب القتاؿ منقطعًا وتعب : (فكانت معالجة القتاؿ أىوف عميَّ مف معالجة العقاب)

. العقاب غير منقطع
. ومعاناة الحرب موتة بعد موتة (3)يكوف مف الجروح (2) [بما]: (وموتات الدنيا)
ألف موتات اآلخرة ال آخر ليا، وموتات الدنيا ليا آخر، وىو الموت : (أىوف عميَّ مف موتات اآلخرة)

. الحقيقي، فؤلجؿ ىذا تجرعت حربيـ وصبرت عميو
 
 ومف كبلـ لو عميو السبلـ وقد استبطأ أصحابو إذنو ليـ في القتاؿ بصفيف (55)
نما كاف ألمور (: ذلؾ كراىية الموت؟ (4)أما قولكـ أكؿ) أراد أنو ليس األمر كما زعمتـ مف ذلؾ، وا 

. سأحكييا لكـ
 __________

، وأخرج قريبًا منو ابف عساكر في ترجمة أمير 20/2/95رواه قاضي القضاة في المغني  (1)
أمرني رسوؿ اهلل : )بسنده عف اإلماـ عمي بمفظ (1206) رقـ 3/200المؤمنيف مف تأريخ دمشؽ 

ومع اختبلؼ يسير في بعض ألفاظو . (صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بقتاؿ الناكثيف والمارقيف والقاسطيف
، وبروايات أخرى أخرجو في نفس (1213)إلى الرقـ (1207)أخرجو في نفس الجزء أيضًا مف الرقـ 

الجزء أيضًا عف عبد اهلل بف مسعود، وعف أـ سممة، وعف أبي أيوب األنصاري، وأبي سعيد الخدري، 
. ، وانظر تخريجيا الموسع ىناؾ(1219)إلى الرقـ  (1214)مف الرقـ 

(. أ)سقط مف  (2)
. الجرح(: ب)في  (3)
 (.ب)كؿ، بدوف ىمزة االستفياـ، وما أثبتو مف (: أ)في  (4)
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أورده عمى جية االستعارة،  (1)ىذا كبلـ: (فواهلل ما أبالي دخمت إلى الموت أو خرج الموت إليَّ )
ما أبالي دخمت عمى الموت بالوقوع بيف أسنة الرماح ونصاؿ السيوؼ، أو خرج الموت إليَّ : ومعناه

فأزىؽ روحي وأنا عمى فراشي، وواضع خدي عمى الوسادة، فاستعاره لما فيو مف الببلغة والوفاء 
. بالمطابقة، والتكافؤ بذكر الشيء ونقيضو

ـَ أضاؼ الدخوؿ إلى نفسو، وأضاؼ الخروج إلى الموت فقاؿ: سؤاؿ الموت أو  (2)دخمت عمى): ِل
لـ يعكس األمر في ذلؾ، فما وجيو؟ (3[ )ِلـَ ]و (خرج الموت إليَّ 

فمما كاف  (4)ىو أف الدخوؿ في الحرب تغرير بالروح ووقوع في خطر عظيـ وميمكة كبيرة: وجوابو
وىو الدخوؿ، لما فيو مف الغرر وركوب  (5)األمراف عنده مستوييف أضاؼ إلى نفسو أعظميما

. الخطر والمسامحة بالنفوس التي ىي أعز األشياء وأغبلىا
تأخري كاف مف أجؿ شكي وأنا عمى غير بصيرة في  (6)مف أف: (شكًا في أىؿ الشاـ: وأما قولكـ)

. حربيـ
. أخرتيا وتقاعدت عف إنجازىا: (فواهلل ما دفعت الحرب يوماً )
. أرجو وأؤمؿ: (إال وأنا أطمع)
. تتبعني فرقة مف ىذه الفرؽ الباغية واألحزاب المختمفة(: بي طائفة (7)أف تمحؽ)
. فأكوف سببًا ليا في اليداية، واتباع الحؽ والصواب، وأكوف إمامًا ليا في ذلؾ: (فتيتدي بي)
. لتستدؿ وتميؿ: (وتعشو)
 [بيا]عشوت إلى النار أعشو عشوًا إذا استدلمت: إلى ىدايتي ونور بصيرتي، يقاؿ: (إلى ضوء ناري)
(8 .)
. إشارة إلى ما ذكره مف اليداية والمحاؽ بو: (وذلؾ)

 __________
. الكبلـ(: ب)في  (1)
. إلخ...دخمت إلى: ، وقد سبؽ المفظ(ب- أ)ىكذا في  (2)
(. ب)زيادة في  (3)
. كثيرة(: أ)في  (4)
. أعظميا(: أ)في  (5)
(. ب)أف، سقط مف : قولو (6)
. يمحؽ(: أ)في  (7)
 (.أ)سقط مف  (8)
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والبغي عميَّ ولو قتمتيا فميس عمي  (1)وىي ضالة بمخالفتي: (أحب إليَّ مف أف أقتميا عمى ضبلليا)
. في ذلؾ مف جناح في قتميا

ف كانت تبوء بإثميا) َوَباُءوا ِبَغَضٍب ِمَف }:أي يكوف عمييا وبالو، ومنو قولو تعالى: (وا 
[. 90:البقرة]{َفَباُءوا ِبَغَضٍب َعَمى َغَضبٍ }، [61:البقرة]{المَّوِ 

. صار عمييـ وبالو: قاؿ األخفش
 
 ومف كبلـ لو عميو السبلـ (56)
خواننا وأعمامنا) أراد جميع األقارب، كما كاف في بدر : (ولقد كنَّا مع رسوؿ اهلل نقتؿ آباءنا وأبناءنا وا 
رضاًء لو (3)وسائر الغزوات (2)[وغيره] . مع الرسوؿ عميو السبلـ تقربًا إلى اهلل تعالى وا 
. القتؿ لآلباء واألبناء: (ما يزيدنا ذلؾ)
. باهلل وتصديقًا بو: (إال إيماناً )
. وانقيادًا ألمر اهلل وحكمو: (وتسميماً )
. مضى في طريقو إذا جرى فييا: جريًا، مف قوليـ: (ومضياً )
ألنو يسترطيـ أي  (4)أراد الطريؽ، وسمي لقمًا؛ ألنو يمتقـ الناس، كما يسمى سراطاً : (عمى المقـ)

. يبتمعيـ بسموكيـ لو
. أمضني الجراح إذا أوجعؾ: وجع األلـ، مف قوليـ: (وصبرًا عمى مضض األلـ)
. نقيض اليزؿ: الجد: (وجداً )
. استئصاؿ شأفتو وقطع دابره: (في جياد العدو)
. ممف يكوف عمى ديننا: (ولقد كاف الرجؿ منَّا)
. ممف ال يديف ديننا: (واآلخر مف عدونا)
. يتواثباف بالسبلح، يصوؿ كؿ واحد منيما عمى صاحبو يريد قتمو: (يتصاوالف)

 __________
. لمخالفتي(: ب)في  (1)
(. أ)سقط مف  (2)
(. ب)وسائر العرب، وىو غير واضح، وما أثبتو مف (: أ)في  (3)
ال تكف حموًا : ابتمعو، وفي المثؿ: بمعو، واسترطو: سرط الشيء: سرط بالسيف الميممة، يقاؿ (4)

 (.295انظر مختار الصحاح ص). فتسترط وال مرا َفَتْعَقى أي ترمى مف الفـ لممرارة
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الناس ويعدو  (1)أي مثؿ تصاوؿ الفحميف، وصؤؿ البعير باليمز إذا صار يقتؿ: (تصاوؿ الفحميف)
. عمييـ

. يريد كؿ واحد منيما أف يختمس نفس صاحبو بالسيؼ: (يتخالساف أنفسيما)
ىو الموت والسقي والكأس مف باب اال ستعارة، كما : والمنوف: (أييما يسقي صاحبو كأس المنوف)

ـُ اْلِعْجؿَ }:قاؿ تعالى [. 93:البقرة]{َوُأْشِرُبوا ِفي ُقُموِبِي
والدائرة والغمبة لنا عمييـ في األخذ والقتؿ والسبي، كما كاف في بدر  (3)تكوف الريح(: (2)فمرة لنا)

. وحنيف وغيرىما مف المغازي
. في االنتصار عمينا كما كاف في ُأحد ومؤتة مف األخذ والقتؿ: (ومرة لعدونا)
. بقتؿ بعضنا وسبلمة اآلخريف، صبرًا منَّا واحتساباً : (منَّا)
. عمـ مف باطف قموبنا الصدؽ في نصرة دينو والصبر في جياد عدوه: (فمما رأى اهلل صدقنا)
. كبتو لوجيو أي صرعو: اإلذالؿ والميانة، ويقاؿ: (أنزؿ بعدونا الكبت)
. عمييـ والغمبة ليـ: (وأنزؿ عمينا النصر)
. تبتت قواعده، وقامت دعائمو: (حتى استقر اإلسبلـ)
ألقى : مقدـ عنؽ البعير، وانتصاب ممقيًا عمى الحاؿ مف اإلسبلـ، يقاؿ: الِجراف ىو: (ممقيًا ِجراَنو)

. بجرانو إذا استقر بو المكاف
ئًا أوطانو) . ، وأراد أنو استقر في أماكنو التي بمغيا(4)تبوأت المكاف إذا اتخذتو مبآءةً : (ومتبوّْ
. ىو مبتدأ محذوؼ الخبر أي لعمري قسمي: (ولعمري)
. مف المخاذلة وقمة التناصر: (لو كنَّا نأتي ما أتيتـ)
. لو مف أعمدة الخيمة التي ال تنتيض إال بو (5)استعارة: (ما قاـ لمديف عمود)

 __________
. إلخ...إذا صاؿ القتؿ(: ب)في  (1)
. فمرة لنا مف عدونا: في النيج (2)
(. ب)الرمح، وىو تحريؼ، والصواب ما أثبتو مف (: أ)في  (3)
. مبآء(: أ)في  (4)
 .واستعاره(: ب)في  (5)
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. إال إذا اخضر (1)استعارة مف عود الشجرة فإنو ال يورؽ وال يثمر: (وال اخضرَّ لئليماف عود)
. جمع يميف، حذفت نونو لكثرة االستعماؿ، وىو مبتدأ وخبره محذوؼ أي قسمي: (وايـ اهلل)
شاىد الحاؿ، ودمًا انتصابو عمى التمييز بعد  (2)أي األياـ، والضمير يفسره: (َلَتْحَتِمُبنَّيا دماً )

. المفعوؿ
عمى خذالنيـ لي وتأخرىـ عف متابعتي، وليعممف مكاني بعد استبداليـ لغيري، : (! ولُتْتبُعنَّيا ندماً )

ولقد كاف األمر كما قاؿ، أبدليـ اهلل بأمير المؤمنيف مرواف بف الحكـ وبالحسف األكبش األربعة مف 
. أوالده فطغوا وبغوا وخالفوا وغيَّروا

 
 ومف كبلـ لو عميو السبلـ ألصحابو (57)
. يميكـ عمى جية االستظيار عميكـ بعد وفاتي(: بعدي (3)أما إنو سيظير عميكـ)
مجرى : ىو الواسع، ومنو الرحبة، والبمعـو ىو: الخطاب ألىؿ الكوفة، والرحب: (رجؿ َرْحُب البمعـو)

. الطعاـ إلى المعدة
( 4)مندحؽ البطف)

 __________
. واليتـ، وىو تحريؼ(: أ)في  (1)
. تفسيره(: ب)في  (2)
. وفي شرح النيج( ب)عميكـ، زيادة في  (3)
أف أمير المؤمنيف عميو السبلـ عنى (: مندحؽ البطف: )ذكر المؤلؼ رحمو اهلل ىنا في شرح قولو (4)

وكثير مف الناس يذىب إلى :  ما لفظو4/56وقاؿ ابف أبي الحديد في شرح النيج . بيذا الكبلـ زياداً 
إنو عنى المغيرة بف : إنو عنى الحجاج، وقاؿ قـو: أنو عميو السبلـ عنى زيادًا، وكثير منيـ يقوؿ

شعبة، واألشبو عندي أنو عنى معاوية؛ ألنو كاف موصوفًا بالنيـ وكثرة األكؿ، وكاف بطينًا يقعد بطنو 
ارفعوا، فواهلل ما شبعت، ولكف : كاف معاوية يأكؿ فيكثر، ثـ يقوؿ: إذا جمس عمى فخذيو، إلى قولو

مممت وتعبت، تظاىرت األخبار أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ دعا عمى معاوية لما بعث 
: ، قاؿ الشاعر((الميـ، ال تشبع بطنو)): إليو يستدعيو، فوجده يأكؿ، ثـ بعث فوجده يأكؿ، فقاؿ

 كأف في أحشائو معاوية.... وصاحب لي بطنو كالياوية 
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دحقت رحـ الناقة إذا ظيرت مف الوالدة، وأراد أنو ظاىر البطف، : الظيور، يقاؿ: االندحاؽ ىو: (

فكانت ىذه صفتو، ويجوز أف يكوف كنى بذلؾ عف كثرة أكمو، كما قاؿ اهلل  (1)وعنى بذلؾ زياداً 



 

 

. ، جعمو كناية عف قضاء الحاجة[75:المائدة]{َكاَنا َيْأُكبَلِف الطََّعاـَ }: تعالى
. يخضـ ما وقع في يده وقدر عميو]: (يأكؿ مايجد)
. ولـ يقدر عميو (3)مما فات عف يده: (2)[(ويطمب ما ال يجد)
. فإنو مستحؽ لمقتؿ لفجوره وفساده وبغيو عمى أىؿ الحؽ وعناده: (فاقتموه)

 __________
، أمير مف الدىاة، مف أىؿ الطائؼ، اختمفوا في اسـ أبيو؛ ألف أمو [ ى53-1]ىو زياد بف أبيو  (1)

كانت بغيًا، تبناه عبيد الثقفي، أسمـ في عيد أبي بكر، وكاف كاتبًا لممغيرة بف شعبة، ثـ ألبي موسى 
األشعري، ثـ واله أمير المؤمنيف فارس، وامتنع بعد وفاتو عمى معاوية، حتى أغراه معاوية واستمالو 

زياد بف أبي سفياف، ثـ واله البصرة والكوفة وسائر :  فكاف يدعى، ى44بأف ألحقو بأبيو أبي سفياف سنة
وخبر استمحاؽ : قمت. (3/53، واألعبلـ 152انظر معجـ رجاؿ االعتبار ص)العراؽ حتى توفي 

: الحسف البصري: معاوية لزياد بف أبيو بأبي سفياف مشيور تذكره كتب التاريخ، فمف ذلؾ ما قالو
انتزاؤه عمى ىذه األمة بالسفياء : ثبلث كف في معاوية لو لـ تكف فيو إال واحدة منيف كانت موبقة

الولد لمفراش، )): حتى ابتزىا أمرىا، واستمحاقو زيادًا مراغمة لقوؿ رسوؿ الميصمى اهلل عميو وآلو وسمـ
انظر شرح ابف أبي ! )، وقتمو حجر بف عدي، فيا ويمو مف حجر وأصحاب حجر((ولمعاىر الحجر

(. 16/193الحديد 
(. أ)ما بيف المعقوفيف سقط مف  (2)
 .مما كاف في غير يده(: ب)في  (3)
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